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َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف مهاراِت اللغة العربية، ِمْن خلاِل ما ياأتي:
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َرْحَمُة اللِه ِبِعباِدِه

َمْعِرَفــُة الَعْبــِد بَِرْحَمــِة اللــِه الَّتــي َوِســَعْت كُلَّ َشــْيٍء َتْســُكُب فــي َقْلِبــِه الطَُّماأْنيَنــَة َوالّراَحــَة فــي اأْحوالـِـِه    

ــَة الَعظيَمــَة الَّتــي َتــُدلُّ  ل�ئـِـَل الَكْونِيَّ كُلِّهــا، َســّرائِها، َوَضّرائِهــا، َفِمــْن َرْحَمــِة اللــِه َتعالــى بِالنّــاِس، اأنَّــُه اأقــاَم الدَّ

ِتــِه، َوقُْدَرتـِـِه، َوَتْدبيــِرِه، َولـَـْم ُيَكلِّْفُهــُم ال�ْهِتــداَء اإِلَْيــِه، َوِعباَدتـِـِه بُِعقولِِهــْم َوْحَدهــا، َواإِنَّمــا  َعلــى َعَظَمِتــِه، َوَوْحدانِيَّ

، َوِحيَنِئــٍذ  فوُهــْم بَِربِِّهــْم، َوُيَزيِّنــوا َحياَتُهــْم بِالَحــقِّ ُســَل؛ لُِيَعرِّ أنِْبيــاَء، َوالرُّ اأْوَضــَح لَُهــُم الطَّريــَق؛ بـِـاأْن َبَعــَث لَُهــُم ال�

آيــاُت الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا ِمــْن ســوَرِة  ُتُهــْم َفَيْســَتِحّقوا الِعقــاَب. َوال� اإِّمــا اأْن ُيْؤِمنــوا َفَينالــوا الثَّــواَب، اأْو َتْســُقَط ُحجَّ

فاِطــٍر تُعالِــُج َهــذا الَمْوضــوَع.

زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ۇ          ڭ   ڭ   ڭ     ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  
ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
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ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ            ژ   ڈ         ڈ    ڎ  
ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

قال تعالى:

نْســاَن،  الَغــروُر: مــا َيْخــَدُع ال�إِ
ُه ِمــْن مــاٍل، اأْو جــاٍه، اأْو  َوَيَغــرُّ

َشــْهَوٍة.

تُؤَفكوَن: تُْصَرفوَن َعْن ِعباَدتِِه

الَوْحَدُة ال�أولى
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُِجيُب َعِن ال�  اأوَّ
حيَحِة فيما َياأْتي:  ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الِ�إجاَبِة الصَّ

 اأ- ما الَمْقصوُد بِالَوْعِد في َقولِِه تعالى: )اإِنَّ َوْعَد اللِه َحقٌّ(؟
ْزُق.                ٢- الَبْعُث، َوالَجزاُء.            ١- الرِّ

. ٤- اإِْهلاُك الَعُدوِّ     ٣- الَمْوُت.            
آياِت؟ َر اللُه تعالى ِمْنُهما النّاَس في ال�  ب- ما الَعُدّواِن اللَّذاِن َحذَّ

نْيا.            ١- الماُل، َوالنِّساُء.                ٢- النَّْفُس، َوالدُّ

ْيطاُن. نْيا، َوالشَّ أْمواُل.                   ٤- الدُّ ْيطاُن، َوال�    ٣- الشَّ
 ج- َمِن الُمخاَطُب في َقْولِِه َتعالى: )فلا َتْذَهْب نَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسراٍت(؟

لاُم.    ٢- موسى، َعَلْيِه السَّ ٌد ¶.            ١- النبيُّ ُمَحمَّ

نْساُن العاصي. ٤- ال�إِ نْساُن الُمْؤِمُن.              ٣- ال�إِ

آَيِة ال�أولى بِِصَفَتْيِن َعِظيَمَتْيِن، ما ُهما؟ ٢- َوَصَف اللُه َتعالى نَْفَسُه في ال�

ذلِــَك. ــُح  نُوضِّ الِقياَمــِة،  َيــْوَم  َوالكاِفــِر  الُمْؤِمــِن،  ِمــَن  كُلٍّ  َجــزاَء  الّســابَِعُة  آَيــُة  ال� ــُن  تَُبيِّ  -٣ 

نْســاِن. ــْيطاِن لِلاإ اِدَســِة َمْظَهَرْيــِن ِمــْن َمظاِهــِر َعــداَوِة الشَّ آَيَتْيــِن الخاِمَســِة، َوالسَّ  ٤- نَْســَتْخِرُج ِمــَن ال�

٥- نَْشَرُح َقْولَُه َتعالى: )َما َيْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَلا ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك َفَلا 

    ُمْرِسَل لَُه ِمْن َبْعِدِه(.

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

ًة )يا اأّيُّها النّاُس(، َولَْم َتُخصَّ الَّذيَن اآَمنوا )يا اأيُّها الَّذيَن اآَمنوا(؟ آياُت النّاَس عامَّ  ١- لَِم خاَطَبِت ال�
َذلِــك. ـُل  نَُعلِـّ الِــِح,  الصَّ بِالَعَمــِل  يمــاَن  ال�إِ ــابَِعِة  السَّ آَيــِة  ال� فــي  _تعالــى_  اللــُه  َقــَرَن   -٢ 

ُح ذلَِك. آَيِة ال�أولى؟ نَُوضِّ ٣- َهْل ُهناَك َعلاَقٌة َبْيَن اْسِم الّسوَرِة، َوال�
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أْسلوُب:  ثالَِثاً- اللَُّغُة وال�

َنْتُه:                                                                                                                                    أْسلوِب الَّذي َتَضمَّ آَيِة، َوال� ١- نَُوفُِّق َبْيَن ال�
        

أْمُر        ال� اأ- قاَل َتعالى: )َفَلا َتْذَهْب نَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت(    

النِّداُء   ا(        ب- قاَل َتعالى: )َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ
النَّْهُي            )  ج- قاَل َتعالى: )َيا اأيَُّها النَّاُس اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ
ال�ْسِتْفهاُم  د- قاَل َتعالى: )َهْل ِمْن َخالٍِق َغْيُر اللَِّه َيْرُزقُُكْم(    

ْرُط             الشَّ

، سوُء(. آتَِيِة: )ُمْرِسَل، ُيِضلُّ آياِت اأْضداَد الَكِلماِت ال�  ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن ال�
٣- نَْذكُُر ُمْفَرَد كُلٍّ ِمْن: )ُرُسٌل، اأْجِنَحٍة، الّصالَِحاِت(.

َطُة  الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

 َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

روا هِذِه الرِّعاَيَة.١-  أْبناُء بِِرعاَيِة اآبائِِهْم، َوَعلى النّاِشَئِة اأْن ُيَقدِّ َيْحظى ال�

كُلُّ اإِنْساٍن َمْسؤوٌل َعْن نَْفِسِه، َفْلَيتَِّق اللَه فيها. ٢- 

الُمْحَتلُّ َيْرفُُض اأْن َيعيَش َشْعُبنا َعلى اأْرِضِه بَِسلاٍم َوُطَماأْنيَنٍة. ٣- 

َقْد َيَتساَءُل َبْعُضُهْم َعْن ِسرِّ انِْتصاِر الُمْسِلميَن الَّذيَن َيتَِّصفوَن بِالَمروَءِة.٤- 

أْمِثَلــِة الّســابَِقِة )اآبائِِهــْم، َمْســؤوٌل، ُطَماأْنيَنــٍة، َيَتســاَءُل،  نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي ال�

ــَطَة، َونُلاِحــُظ اأنَّ  َيِت الَهْمــَزَة الُمَتَوسِّ الَمــروَءِة( َدَخَلــِت الَهْمــَزُة فــي بِنائِهــا، َوجــاَءْت فــي َوَســِطها؛ لِــذا ُســمِّ

ِل )اآبائِِهــْم( جــاَءْت َمْكســوَرًة، اأْو جــاَءْت َمْفتوَحــًة َومــا َقْبَلهــا َمْكســوٌر )النّاِشــَئِة(؛ لـِـذا  أوَّ الَهْمــَزَة فــي الِمثــاِل ال�

كُِتَبــْت َعلــى نَْبــَرٍة. 

َونُلاِحــُظ اأنَّ الَهْمــَزَة فــي الِمثــاِل الثّانــي )َمْســؤوٌل( جــاَءْت َمْضموَمــًة َومــا َقْبَلهــا ســاِكٌن، َوفــي الِمثــاِل   

ــاَءْت  ــروَءِة( ج ــاَءُل، الَم ــِع )َيَتس ــاِل الّرابِ ــي الِمث ــوٌح، َوف ــا َمْفت ــا َقْبَله ــاِكَنًة َوم ــاَءْت س ــٍة( ج ــِث )ُطَماأْنيَن الثّالِ

ــْطِر(.  ــى السَّ ــا واٌو ســاِكَنٌة )َعل ــا َقْبَله ــًة َوم ــٌف ســاِكَنٌة، اأْو َمْفتوَح ــا األِ ــا َقْبَله ــًة َوم َمفتوَح

ْملاُء:  ال�إِ
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اإِضاءاٌت اإِْملائِيٌَّة:   

تِها اإِلى ما َياأْتي:١-  تَُرتَُّب الَحَركاُت َوْفَق قُوَّ

الَكْسَرُة، َوتُناِسُبها الياُء )النَّْبَرُة( )ئـ(، ِمْثُل: )هائٌِل(.	 

ُة، َوتُناِسُبها الواُو )ؤ(، ِمْثُل: )َتفاُؤٌل(. 	  مَّ الضَّ

كوُن اأْضَعُف ِمَن الَحركاِت كُلِّها.	  الَفْتَحُة، َوتُناِسُبها )اأ(، ِمْثُل: )َساأَل(، َوالسُّ

ــَطُة َعلــى نَْبــَرٍة، اإِذا كانَــْت َمْكســوَرًة، اأْو كاَن مــا َقْبَلهــا َمْكســوٌر، ِمْثــُل: ٢-  تُْكَتــُب الَهْمــَزُة الُمَتَوسِّ

ال�ْطِمئنــاُن(.  ، )ُمْطَمِئــنُّ

َطُة َعلى واٍو: ٣-  تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

اإِذا كانـَـْت َمْضموَمــًة، َومــا َقْبَلهــا َمْضمــوٌم، ِمْثــُل: )ُرؤوٌس(، اأْو َمْفتــوٌح، ِمْثــُل: )َرؤوٌم(، اأْو ســاِكٌن، 	 

ِمْثــُل: )َمْســؤوٌل(. 

اإِذا كانَْت ساِكَنًة اأْو َمْفتوَحًة، َوما َقْبَلها َمْضموٌم، ِمْثُل: )ُمْؤَتُة، ُسؤاٌل(.	 

َطُة َعلى األٍِف اإِذا جاَءْت: ٤-  تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َمْفتوَحًة، َوما َقْبَلها َمْفتوٌح، ِمْثُل: )َراأَب(، اأْو َمْفتوَحًة َوما َقْبَلها ساِكٌن، ِمْثُل: )َمْساألٌَة(.	 

ساِكَنٌة َوما َقْبَلها َمْفتوٌح، ِمْثُل: )َراأٌْس(.   	 

ــْطِر اإِذا جــاَءْت َمْفتوَحــًة َبْعــَد األِــٍف، اأْو واٍو ســاِكَنٍة، ِمْثــُل: ٥-  ــَطُة َعلــى السَّ تُْكَتــُب الَهْمــَزُة الُمَتَوسِّ

)كفــاَءُة، نَبــوَءٌة(. 

ل�ً- نَْذكُُر َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ فيما َياأْتي:  اأوَّ

َحَفَر الَفّلاُح بِْئراً في اأْرِضِه؛ لَِيْسِقَي َمْزروعاتِِه.١- 

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ
نْساِن األّ� َيتَِّخَذ ِمْن اإِْخوانِِه َصديقاً اإِلّ� َمِن اْخَتَبَر ُشؤونَُه َقْبَل ُمؤاخاتِِه. ٢-  َيْنَبغي لِْلاإِ

َمْكَتَبُة الَمْدَرَسِة َمْملوَءٌة بِالُكُتِب َوالِقَصِص الّشائَِقِة. ٣- 

ياِضّياِت. ٤-  َحلَِّت الطّالَِبُة َمْساألًَة َصْعَبًة في الرِّ
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ثانِياً- نَْمَلاأ الَفراَغ بَِشْكِل الَهْمَزِة الُمناِسِب فيما َياأْتي: 

لاُم: »األ� كُلُّكْم راٍع َوكُلُُّكْم َمْسـ ـــــــ وٌل َعْن َرِعيَِّتِه«.                   )ُمتَّفٌق َعَلْيِه(١-  قاَل َعَلْيِه السَّ

هِذِه الُعْمَلُة ِمْن ِفـ ـــــــــ ــِة َعَشَرِة َدنانيَر. ٢- 

َيـ ــــــــ َتِمُن الجاُر جاَرُه. ٣- 

َتفاـــــ لوا بِالَخْيِر َتِجدوُه. ٤- 

الهمزة المتوّسطة

الهدف: نكتب الهمزة المتوسطة بصورها كافّة كتابة صحيحة.

نتذكّر: - الحركات َوفق قّوتها تُرتَّب كال�آتي: )الكسرة، فالضمة، فالفتحة(.

ــا  ــة م ــزة، وحرك ــة الهم ــوى )حرك أق ــة الحــرف ال� ــل حرك ــى حــرف يماث ــزة المتوســطة عل ــب الهم        - تُكَت
يســبقها(.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

آتية: أفعال ال� اأول�ً- نكتب مضارع ال�

اأّذَن:   ................... اأنَّ:   ................. اأّجــَل:   ................ اأَخــَذ: 
.................. اأَكَل:   ....................

آتية، ونراعي كتابة الهمزة المتوّسطة فيها:  ثانياً- نصل ال�أحرف ال�
 ١- ِف ْء ر ا ٌن: ...........................   ٢- َر َء ْي ُت: ............................

٣-  ُو ض و َء َك: ........................     ٤-  ُل ْء ٌم: ............................

ملائية فيما تحته خّط فيما ياأتي: ثالثاً- نصّحح ال�أخطاء ال�إ

).............................( ١- التّفاءُل يساعدنا في تحقيق اأهدافنا.                          

) .............................( ٢- األقى الّراأيُس كلمًة بمناسبة اإعلان ال�ستقلال.                

)..............................( ٣- حل الطّالب مْسَئلًة صعبة.                                 

)..............................( ٤- تَُعّد المرواأُة من اأنبل الّصفات عند العرب.                 

ورقة عمل



٧

َعَبــُق  ِمْنهــا  َيفــوُح  النّابِــُض،  ــِة  أمَّ ال� َقْلــُب  ِهــَي       ِفَلْســطيُن 

اأْجَمــَع،  َبْيــَن ُدَوِل العالَــِم  َوَتَتَمتَّــُع بَِمكانَــٍة َكبيــَرٍة  التّاريــِخ َواأصالَُتــُه، 

اأريحــا  َمديَنــُة  َوفيهــا  َوُجْغراِفيَّــٌة،  َوتاريِخيَّــٌة،  ديِنيَّــٌة،  َمكانَــٌة  َفَلهــا 

ِمــْن  الُجْغراِفيَّــُة  ِفَلْســطيَن   يَّــُة  اأَهمِّ َوَتْنُبــُع  العالَــِم،  فــي  َمدينــٍة  اأْقــَدُم 

َواإِْفريقيــا.  اآســيا،  َتــْي  قارَّ َبْيــَن  َوْصــٍل  َهْمــَزَة  ُيَعــدُّ  ـذي  الَـّ  َمْوِقِعهــا 

أنِْبياِء، َوَمْلَجُؤُهُم  ــماِويَِّة، َوَمْهُد ال�       اإِنَّ ِفَلْســطيَن اأْرُض الرِّســال�ِت السَّ

ــريَفْيِن )الَمْســجُد  الَحصيــُن، َوفيهــا اأولــى الِقْبَلَتْيــِن، َوثالـِـُث الَحَرَمْيــِن الشَّ

أْقصــى الُمبــاَرُك(، الَّــذي اإِلَْيــِه اأْســِرَي بِالرَّســوِل -َصلـّـى اللـّـُه َعَلْيــِه َوَســلََّم-  ال�

ــماواِت  ــلاُم- َوِمْنــُه ُعــِرَج بـِـِه اإِلى السَّ ُســِل -َعَلْيِهــُم السَّ َفَصلـّـى فيــِه اإِمامــاً بِالرُّ

َمْســِجِد 
ْ
َن ال ًْل ِمّ

َ
ٰى بَِعبـْـِدهِ ل ْسَ

َ
ي أ ِ

َّ
الُعــلا؛ قــاَل َتعالــى: »ُســبَْحاَن ال

ْســراُء:١( « )ال�إِ ُ ُ
َ

نَــا َحــْول
ْ
ي بَاَرك ِ

َّ
قْــَى ال

َ ْ
َمْســِجِد ال

ْ
 ال

َ
َــَراِم إِل

ْ
 ال

ــًة َوَقداَســًة ِعْنــَد         اأْضَفــْت َمدينــُة الُقــْدِس َعلــى ِفَلْســطيَن ُخصوِصيَّ

ــِة  َم ــَة الُمَكرَّ ــَد َمكَّ ــِة َبْع َس ــِن الُمَقدَّ أماِك ــُث ال� ــَي ثال ــًة؛ َفِه ــِلميَن كافَّ الُمْس

ــَن اأِزقَِّتهــا  ــَد الَمســيحّييَن؛ َفَبْي ــَرٌة ِعْن ــٌة َكبي َرِة، َولَهــا َمكانَ ــوَّ ــِة الُمَن َوالَمديَن

ُبِنَيــْت َكنيَســُة  تُرابِهــا  ــلاُم، َوَعلــى  َعَلْيــِه السَّ ُولِــَد الَمســيُح عيســى، 

َعَبٌق: ِعْطٌر.

أْصُل. ال�أصالَُة: ال�

َعَرَج: َصِعَد.

اأِزقَّــٌة: ُمْفَرُدهــا ُزَقــاٌق، َوَتْعني: 
َقَة. يِّ الطُّــُرَق الضَّ

ِة  )فريق التّاأليف( فَِلْسطيُن َقْلُب ال�أمَّ

الَوْحَدُة الثّانَِيُة
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الِقياَمــِة، َفاأْصَبَحــْت َمنــاَرَة ِعْلــٍم، َوَمَحــطَّ اأنْظــاِر العالَميَن، َواْهِتمــاَم ُخَلفاِء 

ْت َيــُد الَغــْدِر اإِلَْيهــا؛ َفاأْوَقَعْتهــا اأســيَرًة  الُمْســِلميَن، َولكــْن ُســْرعاَن مــا اْمَتــدَّ

ــُرُخ،  ــنُّ َوَتْص ــا َتِئ ــَذْت ِخلالَه ــًة اأَخ ــَنواٍت َطويَل ــِج َس ْفِرنْ ــِم ال�إِ ــَت ُحْك َتْح

، َفَلّبــى  أيّوبـِـيِّ َفلاَمَســْت َصَرخاتُهــا َمســاِمَع اْبــِن الّراِفَدْيــِن َصــلاِح الّديــِن ال�

ًة َطليَقــًة باِســَمًة َتْصــَدُح َماآِذنُهــا  نِداَءهــا، َوطــَرَد غاِصبيهــا، َواأعاَدهــا ُحــرَّ

، َوَكنائُِســها بِالَتراتيــِل. بِِذْكــِر اللّــِه، َعــزَّ َوَجــلَّ

َوَبِقــَي َقْلــُب ِفَلْســطيَن َيْخِفــُق، َوَيفيــُض َحيــاًة َوَمَحبَّــًة للَجَميــِع، َحتـّـى 

ًة اأْخــرى؛ َفاأْوَقَعْتهــا َتْحــَت ال�ْحِتــلاِل  ْت اإِلَْيهــا َيــُد الَهَمِجيَّــِة َمــرَّ اْمَتــدَّ

ـذي َيْســعى لَِتْهويِدهــا َحَجــراً َحَجــراً، َوَطْمــِس ُهِويَِّتهــا،  ْهيونِــيِّ الَـّ الصِّ

َوِحصاِرهــا اْقِتصاِديـّـاً َواْجِتماِعّيــاً، َوَتْهجيــِر اأْهِلهــا، َوُمماَرَســِة كُلِّ اأْشــكاِل 

ْذل�ِل َوالتَّْضييــِق َعَلْيِهــْم: ِمــْن َهــْدٍم لِلُبيــوِت، َوُمصــاَدَرٍة لِلُمْمَتَلــكاِت،  ال�إِ

الِعبــاداِت،  َعلــى  َوالتَّْضييــِق  لِلِجــداِر،  َوبِنــاٍء  ســاِت،  لِلُمَؤسَّ َواإِْقفــاٍل 

ــاِت. س ــى الُمَقدَّ ــداِء َعل َوال�ْعِت

ــِخ  ــي التّاري ــٌط ف ــا َتْفري ــُط فيه ــٍر، َوالتَّْفري ــي َخَط ــْدِس ف ــَة الُق اإِنَّ َمديَن

َوالّديــِن َوالَحضــاَرِة، َوَجريَمــٌة بَِحــقِّ الماضــي َوالحاِضــِر َوالُمســَتْقَبِل، 

ــِة اأْن َتْنَهــَض ِمــْن َكْبَوتِهــا؛ لُِتعيــَد الُقــْدَس اإِلــى ســابِِق َعْهِدهــا  أمَّ َوَعلــى ال�

ِة َوالَكراَمــِة؛ فالُقــْدُس لَْيَســْت ِحجــاَرًة َواأِزقَّــًة، َول� َمديَنــًة عابِــَرًة  ِمــَن الِعــزَّ

َكســائِِر الُمــِدِن، َول� عاِصَمــًة كالَعواِصــِم َفَحْســُب، َبــْل ِهــَي َعقيــَدٌة 

ــعاٍع  ــُز اإِْش ــروِق، َوَمْرَك ــِر، َوَدٌم فــي الُع مائِ ــٌش فــي الضَّ ــوِب، َونَْق فــي الُقل

ــى َزواٍل،  ــُه اإِل نَّ ــلاِل َفاإِ ــُل ال�ْحت ــاَل لَْي ــا ط ــُئ، َوَمْهم ــْذوي، َول� َيْنَطِف ل� َي

ــداَء ِرجــاٌل  ــَي النِّ أْســرى، َبَعــَد اأْن ُيَلبِّ ــِة لِلَمســرى َوال� َوســَيْبُزُغ َفْجــُر الُحِريَّ

ــاًة  ــُض َحي ــا النّابِ ــطيَن َقْلُبه ــوَد لِِفَلْس ــه؛ لَِيع ــَه َعَلْي ــدوا اللّ ــا عاَه ــوا م َصَدق

ــاً َوَتســاُمحاً.  َوُحّب

َتْصَدُح: َتْرَفُع َصْوَتها.

 َكْبَوتُها: ُسقوُطها.

ل� َيْذوي: ل� َيْضُعُف.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

١- الَمْسِجُد ال�أْقصى ثالُِث الَحَرَمْيِن ِمْن َحْيُث:

 .       اأ- الِبناُء.         ب- الَمكانَُة ال�ْجِتماعيَُّة.    ج- الَمكانَُة الّدينيَُّة.     د- الُبْعُد الَمكانِيُّ

ــُد       ْت اإِلَْيهــا َي ــدَّ ــى اْمَت ــاً َحتّ ــُق َحيــاًة َوُحّب ــُب ِفَلْســطيَن َيْخِف ــِة فــي: »َوَبقــَي َقْل ــِد الَهَمجيَّ ٢- الَمْقصــوُد بَِي
ًة اأْخــرى«. ــرَّ ــِة َم الَهَمِجيَّ

. .   د- الَغْزُو الَفَرنِْسيُّ .     ج- ال�نِْتداُب الَبريطانيُّ ْهيونيُّ ْفِرنُْج.       ب- ال�ْحِتلاُل الصِّ       اأ- ال�إِ

آتَِيِة:  ٣- الَكِلَمتاِن الُمَتقاِرَبتاِن في الَمْعنى ِمْن َمْجموَعِة الَكِلماِت ال�

ُة، الَكراَمُة(.  (.   ب- )ال�أْسرى، الَمْسرى(.     ج- )اْهِتماٌم، َتْفريٌط(.      د- )الِعزَّ       اأ- )َتْصَدُح، َتِئنُّ

٤- الَمْقصوُد بِِبلاِد الّراِفَدْيِن:

.       اأ- ِمْصُر.          ب- الِعراُق.                 ج- الّشاُم.              د- الَمْغِرُب الَعَربِيُّ

أنِْبياِء، َكثَُرْت فيها: أنَّ ِفَلْسطيَن َمْهُد ال� ٥- لِ�

أنِْبياِء.        د- الَمساِجُد، َوالَكنائُِس. ديَُّة الِفْكريَُّة.         ج- َمقاماُت ال�        اأ- الُمناَسباُت الّدينيَُّة.  ب- التََّعدُّ

أَبِديَُّة: 6- عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن ال�

ُة.        اأ- راَم اللّه.           ب- الُقْدُس.            ج- الَخليُل.            د- َغزَّ

٧- َتَقُع َكنيَسُة الِقياَمِة في:

د- ناُبلَُس. ج- الُقْدِس.   ب- رام اللّه.          اأ- َبْيت لَْحم.  

ـََتها الّديِنيََّة؟  ٢- ِمْن اأْيَن اْكَتَسَبْت ِفَلْسطيُن َمكان

ْسلاميَِّة. نَُعلُِّل ذلَِك.  ِة ال�إِ ٣- تَُمثُِّل َمديَنُة الُقْدِس ُخصوِصيًَّة لِِفَلْسطيَن َولِلاأمَّ

ْهيونيُّ بَِحقِّ اأْهِل ِفَلْسطيَن. ْذل�ِل الَّذي ُيماِرُسُه ال�ْحِتلاُل الصِّ ٤- نَْذكُُر َمظاهَر التَّْضييِق َوال�إِ

ُح ذلَِك.  يِن َوالتّاريِخ والَحضاَرِة. نَُوضِّ ٥- التَّفرْيُط بَِمديَنِة الُقْدِس َتْفريٌط في الدِّ

6- ما واِجُبنا تُجاَه الُقْدِس؟
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آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

. نَُبيُِّن َراأَْينا في ذلَِك. ْهيونيِّ ١- الَوْحَدُة َمْطَلٌب ُمِلحٌّ لَِتْحريِر ِفَلْسطيَن ِمْن َبراثِِن ال�ْحِتلاِل الصِّ

ُح ذلَِك. ٢- الَمْسِجُد ال�أْقصى ُيَعدُّ اأولى الِقْبَلَتْيِن، َوثالَِث الَحَرَمْيِن. نَُوضِّ

ْهيونِيُّ لَِتْهويِد الُقْدِس، َوَطْمِس ُهِويَِّتها؟ ٣- َكْيَف َيْسعى ال�ْحِتلاُل الصِّ

٤- ل� تَُشدُّ الرِّحاُل اإِلّ� اإِلى َثلاَثِة َمساِجَد. ما ِهَي؟ َواأْيَن َيَقُع كُلُّ َمْسِجٍد؟

ِة النّابُِض. أمَّ ُح َجماَل التَّْصويِر في: ِفَلْسطيُن ِهَي َقْلُب ال� ٥- نَُوضِّ

ثالِثاً-

آتَِيَتْيِن في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإنْشائِنا: )ل�َمَسْت َصَرخاتُها، َتْصَدُح ماآِذنُها(.  ١- نَُوظُِّف الِعباَرَتْيِن ال�

٢- ما َدل�لَُة كُلٍّ ِمْن: )َيفوُح ِمْنها َعَبُق التّاريِخ َواأصالَُتُه، َيْبُزُغ الَفْجُر(؟

ُك بِها(. ٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ )التََّمسُّ

ْسراُء َوالِمْعراُج(. ُح الَمْقصوَد بـِ: )ال�إِ ٤- نَُوضِّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

 النَِّكَرُة والَمْعِرَفُة

  َنْقراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ْشــعاِع الَّــذي ل�  مائـِـِر، َوَدٌم فــي الُعــروِق، َوَمْرَكــُز ذلـِـَك ال�إِ  »َبــْل ِهــَي َعقيــَدٌة فــي الُقلــوِب، َونَْقــٌش فــي الضَّ

يَّــِة، َوَيعــوُد لِِفَلْســطيَن  نَّــه اإِلــى َزواٍل، َوَســَيْبُزُغ َفْجــُر الُحرِّ َيــْذوي َول� َيْنَطِفــُئ، َوَمْهمــا طــاَل لَْيــُل ال�ْحِتــلاِل َفاإِ

َقْلُبهــا النّابـِـُض َحيــاًة َوُحّبــاً َوَتســاُمحاً«. 

أْســماَء )ِهــَي، الُقلــوُب، ذلِــَك،  نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َجميَعهــا اأْســماٌء، َواأنَّ ال�  

الَّــذي، لَْيــُل ال�ْحِتــلاِل، ِفَلْســطيُن( َمعــاِرُف، َواأنَّ )ِهــَي( َضميــٌر ُمْنَفِصــٌل، َو)الُقلــوَب( اْســٌم ُمَعــرٌَّف بـِــ )ال(، وَكِلَمــُة 

)ذلـِـَك( اْســُم اإِشــاَرٍة، َو)الَّــذي( اْســٌم َمْوصــوٌل، َو)لَْيــُل( اْســٌم ُمضــاٌف اإِلــى ُمَعــرٍَّف بـِــ )ال(؛ َفاْكَتَســَب ِمْنــُه التَّْعريــَف، 

ميــُر )هــا( فــي )َقْلِبهــا( َضميــٌر ُمتَِّصــٌل، َونُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت  َو)ِفَلْســطيَن( اْســُم َعَلــٍم َيــُدلُّ َعلــى َدْولَــٍة، َوالضَّ

ٍد. أنَّهــا ل� َتــُدلُّ َعلــى َشــْيٍء ُمَحــدَّ )َعقيــَدٌة، َونَْقــٌش، َوَدٌم( نَِكــراٌت؛ لِ�
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أْسماِء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:  ُز َبْيَن النَِّكَرِة َوالَمْعِرَفِة في ال� ل�ً- نَُميِّ اأوَّ

اأ- َوَبِقَي َقْلُب ِفَلْسطيَن َيْخِفُق، َوَيفيُض َحياًة َوَمَحبًَّة للَجميِع.

ــعى  ــذي َيْس ــيِّ الَّ ْهيونِ ــلاِل الصِّ ــَت ال�ْحِت ــا َتْح ــرى؛ َفاأْوَقَعْته ًة اأْخ ــرَّ ــا َم ــِة اإِلَْيه ــُد الَهَمِجيَّ ــَدْت َي ب- اْمَت

لَِتْهويِدهــا َحَجــراً َحَجــراً.

ج- ل� َيْنَفُع َحَذٌر ِمْن َقَدٍر.

ثانِياً- نَُبيُِّن اأنْواَع الَمعاِرِف الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

أنْعاُم:٥٤( «.      )ال� يَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا َفُقْل َسَلٌم َعلَيُْكْمْ ِ
َّ

اأ- قاَل َتعالى: » َوإَِذا َجاَءَك ال

منِي«                       )التين: ٣(
َ
ب- قاَل َتعالى:»َوهذا ابَلَلِ ال

ج- َتـَتَمتَُّع ِفَلْسطيُن بَِمكانٍَة َكبيرٍة َبْيَن ُدَوِل العالَِم اأْجَمَع.

لاُم. د- َبْيَن اأِزقَِّة الُقْدِس َمشى الَمسيُح عيسى، َعَلْيِه السَّ

ثالِثاً- نَُمثُِّل بِاأْرَبِع ُجَمٍل ُمفيَدٍة ُمْشَتِمَلٍة َعلى اأْرَبَعِة اأنْواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَمعاِرِف. 

التَّْدريباُت

َنْسَتْنِتُج:

ل�لَُة َعلى الُمَسّمى اإلى ِقْسَمْيِن، ُهما:	  ُيْقَسُم ال�ْسُم ِمْن َحْيُث الدَّ

اأ-  ال�ْسُم النَِّكَرُة: ُهَو ما َدلَّ َعلى شْيٍء َغيِر ُمعيٍَّن، نَْحَو: )َسحاٌب، َرُجٌل، َمطاٌر(. 

ب- ال�ْسـُم الَمْعِرَفـُة: هـو مـا َدلَّ َعلـى َشـْيٍء ُمعيَّـٍن، َوَيْقَبـُل ُدخـوَل )ال( التَّْعريـِف، َوُهـَو اأنْـواٌع: 

شـاَرِة، َوال�ْسـمُ الَمْوصـوُل، َوالُمضـاُف اإلـى َمْعِرَفـٍة، َوالَعَلـُم(. ميـُر، َوالُمَعـرَُّف بِــ )اِل(، َواْسـمُ ال�إ )الضَّ
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أْسماَء النَِّكراِت ِمّما َياأْتي: رابِعاً- نَْسَتْخِرُج ال�

ــقِّ  ــٌة بَِح ــِخ َوالَحضــاَرِة، َوَجريَم ــِن َوالتّاري ي ــي الدِّ ــٌط ف ــا َتْفري ــُط فيه ــٍر، َوالتَّْفري ــي َخَط ــْدِس ف ــَة الُق  »اإِنَّ َمديَن

الماضــي َوالحاِضــِر َوالُمســَتْقَبِل«.

ورقة عمل

النّكرة والمعرفة

أّول: نمّيز بين النّكرة والمعرفة.       الهدف الثاني: نذكر اأنواع المعارف. الهدف ال�

نتذكّر: - المعرفة ما دلّت على شيء معّين، والنكرة ما دلّت على شيء غير معّين.

شارة، وال�سم الموصول، والمضاف اإلى معرفة. - اأنواع المعرفة: العلم، والّضمير، والمعّرف بـ )ال(، واسم ال�إ

اأعّزائي الطّلبة، هّيا: 

اأول�ً- نعّين النّكرة والمعرفة فيما ياأتي، ثّم نبّين نوع المعرفة:

»مــات اأحــد المجــوس وكان عليــه َدْيــٌن كثيــر، فقــال لــه البعــض: لــو بِعــَت دارك، ووفيــَت بعــض َدْيــن والــدك، 
فقــال الولــد: اإذا اأنــا بعــُت الــّدار، وقضيــت بهــا َدْيــَن اأبــي فهــل يدخــل الجنّــة؟ فقالــوا: ل�... قــال الولــد: فدعــه 

فــي النّــار، واأنــا فــي الــّدار!«.

نوع المعرفةالمعرفةالنّكرة

ثانياً- نمثّل باأربع جمل مفيدة مشتملة على اأربعة اأنواع مختلفة من المعارف:

.......................................-١-......................................   ٢

.......................................-٣-......................................    ٤
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ْهيونـِـيِّ ِمــْن  أْســرى الِفَلْســطيِنّييَن فــي ُســجوِن ال�ْحتــِلاِل الصِّ    َقِضيَّــُة ال�

ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ بِاأْكَمِلــِه، َوتَُعــدُّ ِمــَن  اأَهــمِّ الَقضايــا الَّتــي َتْشــَغُل بــاَل الشَّ

ــَة ِمــْن  ــُة َوَطــٍن َيْســَتِحقُّ التَّْضِحَي أْكَثــِر َحساِســيًَّة؛ َفِهــَي َقِضيَّ الَقضايــا ال�

يَّــِة.  اأْجــِل اإِنْجــاِز ال�ْســِتْقلاِل َوالُحرِّ

َتْشَغُل الباَل: تُْقِلُق الِفْكَر. 

ٍة  )فريق التّاأليف(ال�أْسرى َقِضيَُّة َشْعٍب َواأمَّ

ــي  ــِة؛ ُيَضّح ــِه العاِدلَ ِت ــبيِل َقِضيَّ ــي َس ــَبابِِه ف ــَرِة َش ــي بَِزْه ــذي ُيَضّح ــْخُص الَّ ــَو الشَّ ــطيِنيُّ ُه    َوال�أســيُر الِفَلْس

ــِن ُزَملائِــِه فــي  ــِن اأْفــراِد اأْســَرتِِه، اأْو ِمــْن َبْي ــُه ِمــْن َبْي ــِه َمْرفوَعــًة، َحْيــُث َيِتــمُّ اْعِتقالُ ــِه؛ لَِتْبقــى هاَمــُة َوَطِن يَِّت بُِحرِّ

َمــِن َيْحَتــِرُق ِخلالَهــا  ًة ِمــَن الزَّ ــِة، َفَيْقضــي ُمــدَّ ــواِرِع العامَّ ِة فــي الشَّ َمــكاِن َعَمِلــِه، اأْو اْخِتطافـُـُه ِمــْن َبْيــِن المــارَّ

. آَدِمــيِّ ــِش ال� ــُح لِلَعْي ــْل: فــي َزنازيــَن ل� َتْصلُ ــْل قُ ــٍة، َب فــي ُســجوٍن ظالَِم

   َتْبــَداأ ِرْحَلــُة َعــذاِب ال�أســيِر ُمْنــُذ لَْحَظــِة اْعِتقالـِـِه، َونَْقِلــِه ِفــي ِســّياَرٍة َكئيَبــٍة اإلــى َزنازيــِن التَّْحقيــِق؛ َحْيــُث 

ياَرِة،  ــْخِصيَِّة، َوالِحْرماُن ِمــَن الزِّ ، َوُمصــاَدَرُة الُمْمَتَلــكاِت الشَّ التّْعذيــُب، َوالّضــْرُب َوالَقْيــُد، َوالَعــْزُل ال�نِْفــراديُّ

ألـَـِم.  َوالِعــلاِج؛ لَِيْبقــى َضِحيَّــَة الَقْهــِر، َوال�

ــُة نَْقِلــِه ِمــْن ِســْجٍن اإِلــى اآَخــَر، اأْو اإِلــى الَمحاِكــِم، َوالُمْسَتْشــَفياِت، َوغالِبــاً مــا      َوِمّمــا ُيعانيــِه ال�أســيُر اأْيضــاً َعَمِليَّ

ْجَلْيــِن، َوَمْعصــوَب الَعْيَنْيــِن، َوُيعاَمــُل بَِقْســَوٍة. ُمَكبٌَّل: ُمَقيٌَّد.َيكــوُن ُمَكبَّــَل الَيَدْيــِن، َوالرِّ

الَوْحَدُة الثّالثُة
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َفُهنــاَك  الِفَلْســطيِنيَِّة؛  الُبيــوِت  ُمْعَظــَم  أْســِر  ال� ُمعانــاُة      وَدَخَلــْت 

اإِنَّ  اإْن قُْلنــا:  ــيوُخ، َوالنِّســاُء، َول� َعَجــَب  أْطفــاُل، َوالشُّ أْســرى ال� ال�

، َوبَِحَســِب َبْعــِض  أَقــلِّ َمــْت اأســيراً َعلــى ال� كُلَّ عائَِلــٍة ِفَلْســطيِنيٍَّة َقدَّ

ْســِميَِّة، َفَقــْد َدَخــَل ُســجوَن ال�ْحِتــلاِل  ْحصــاءاِت الِفَلْســطيِنيَِّة الرَّ ال�إِ

ــْعِب  ــَس الشَّ ــاِدُل ُخْم ــا ُيع ــاً؛ اأْي م ــطينيٍّ َتْقريب ــوُن ِفَلْس ــيِّ ِمْلي ْهيونِ الصِّ

الِفَلْســطينيِّ َعلــى َفَتــراِت اْعِتقــاٍل َقصيــَرٍة، اأْو َطويَلــٍة، اأْو َمــدى الَحيــاِة 

آَن.  ُمْنــُذ بِداَيــِة ال�ْحِتــلاِل َحتّــى ال�

ــْت  ــْم َتِقــِف الُمعانــاُة َوالَماأْســاُة ِعْنــَد ال�أســيِر وال�أســيَرِة، َبــْل طالَ     َولَ

ــٍة  ــلاِت، َوبِخاصَّ أْســرى اإِلــى َكثيــٍر ِمــَن الَوْي ــرَُّض َذوو ال� َذويِهــْم؛ اإِْذ َيَتَع

ــَفُر َطويــٌل شــاقٌّ ِفــي الَحــرِّ َوالَقــرِّ، َوالُمعاَمَلــُة  اأْثنــاَء ِزيــاَرِة اأْبنائِهــْم، فالسَّ

ــْن  ــُع ال�أســيُر ِم ــُث ُيْمَن ، َحْي ــيٍّ ــٍز ُزجاِج ــْن َوراِء حاِج ــاَرُة ِم ي َئٌة، َوالزِّ ــيِّ َس

ــِه َوَذويــِه، َوَســماِع اأْصْواتِهــم ُبوضــوٍح.  ــِع اأْبنائِ ُملاَمَســِة اأصابِ

يَِّتِهــْم، َواإِلغــاِء  ْضــراِب َعــِن الطَّعــاِم؛ لَِنْيــِل ُحرِّ أْســرى اإِلــى ال�إِ    َوَيْلجــاأ ال�

ــِه  ــِم ُدوَن َتْوجي ــْراأى العالَ ــى َم ــاً َعل ــمُّ ُظْلم ــذي َيِت َداريِّ الَّ ــاِل ال�إِ ال�ْعِتق

ــِن الطَّعــاِم  ْضــراِب َع ــُة ال�إِ ــُل َمْعَرَك ــِه، َوتُمثِّ ــٍة لِلاأســيِر، اأْو ُمحاَكَمِت تُْهَم

ــِم  ــِر َملاِح ــَد اأْكَب ــلاِل اأَح ــجوِن ال�ْحِت ــي ُس ــرى ِف أْس ــا ال� ــي َيخوُضه الَّت

ــِة َيخوضــوَن  ــُم الَخاِوَي ــّلاِد؛ َفِباأْمعائِِه ــِف الَج ــِة َصَل ــي ُمواَجَه ــِة ِف الُبطولَ

ــّجاِن. ــَرِز السَّ ــَع ِمْخ ــًة َم ــًة َحقيقيَّ ُمواَجَه

ال�ْحِتــلاِل:  ُســجوِن  فــي  أْســرى  ال� تُجــاَه  َعلْينــا  ـُب  َيَتَرتَـّ    َوِمّمــا 

ــِة،  ســاِت الُحقوِقيَّ الُوقــوُف َمَعُهــْم َوُمَؤاَزَرتُُهــْم؛ َوذلـِـَك بُِمخاَطَبــِة الُمَؤسَّ

ْوليَّــِة، َحــْوَل ُظــروِف اْعِتقالِِهــْم، َوالِقيــاُم  نْســانِيَِّة، َوالَعَربيَّــِة، َوالدَّ َوال�إِ

أْســرى  ال� ِمــَن  نُْخَبــٍة  َدْعــَوُة  َوَكذلــَك  َمَعُهــْم،  َتضاُمنــاً  بَِفّعالِّيــاٍت 

ــِة، َواإِثــاَرِة َقضاياُهــم  ْوليَّ الُمَحرَّريــَن؛ لَِشــْرِح ُمعاناتِِهــْم فــي الَمحاِفــِل الدَّ

َمدى الَحياِة: َطواَل الَحياِة.

َذووُهم: اأْهلُُهْم. 

الَقرُّ: الَبْرُد.

ــٌة َوِهــَي  َملاِحــُم: ُمْفَرُدهــا َمْلَحَم
ــديَدُة. الَحــْرُب الشَّ

َصَلُف الَجّلاِد: َتَكبُُّر الَجّلاِد.

الخاِوَية: الفاِرَغُة.

ِمْخَرِز: ما ُيْثَقُب بِِه.

النُّْخَبُة: الُمْختاُر ِمْن كُلِّ َشْيٍء.
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ــتّى  أْســرى فــي َش ــاَة ال� ــُر ُمعان ــي تُْظِه ــاِت الَّت ــِق الّلاِفت ــِع الُمْلَصقــاِت، َوَتْعلي ــَدواٍت َوُمحاَضــراٍت، َوَتْوزي ــَر نَ َعْب

أْســِر، َوَعْوَدتُُهــْم اإِلــى اأْحضــاِن َذويِهــْم ســالِميَن.  أْمصــاِر؛ َحتّــى َيِتــمَّ َتحريُرُهــم ِمــَن ال� أْقطــاِر َوال� ال�

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

: ١-  نَْمَلاأ الَفراغاِت فيما َياأْتي بِما ُيناِسُبها ِمَن النَّصِّ

. أنَّها  أْكَثِر َحساسيًَّة؛ لِ� اأ- تَُعدُّ َقضيَُّة ال�أْسرى الِفَلْسطينّييَن ِمَن الَقضايا ال�

. ، اأو  ، اأو  ب- َيِتمُّ اْعِتقاُل ال�أسيِر الِفَلْسطينيِّ ِمْن َبْيِن 

. ، و  أْسرى اأْثناَء ِزياَرِة اأْبنائِِهْم  ج- ِمْن األْواِن الَعذاِب الَّتي َيَتَعرَُّض لَها َذوو ال�

؟ ٢-  َمِن ال�أسيُر الِفَلْسطيِنيُّ

ألْواٍن َعديَدٍة ِمَن الُمعاناِة. نْذكُُرها. ٣- َيَتَعرَُّض ال�أسيُر لِ�

ْسِميَِّة، َكْم َيْبلُُغ َعَدُد ال�أْسرى الَّذيَن َدَخلوا ُسجوَن ال�ْحِتلاِل؟ ْحصاءاِت الِفَلْسطيِنيَِّة الرَّ ٤-  بَحَسِب ال�إِ

ْضراِب َعِن الطَّعاِم؟ أْسرى اإِلى ال�إِ ٥- لِماذا َيْلَجاأ ال�

6- َمتى َتْبَداأ ِرْحَلُة الَعذاِب لِلاأسيِر الِفَلْسطينّي؟

ٍة، َفما واِجُبنا تُجاَهُهْم؟ ٧- ال�أْسرى َقِضيَُّة َشْعٍب َواأمَّ

٨- ما التّاريُخ الَّذي ُيْحيي فيِه الِفَلْسطيِنّيوَن َيْوَم ال�أسيِر؟
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آتَِيِة: أْسَئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- بَِراأْيِنا، ما َسَبُب ُوجوِد ال�أْسرى في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل؟

٢- ما َمكانَُة الَوَطِن في قُلوِب اأْبنائِِه؟

ُح اأَثَر اْعِتقاِل ال�أْسرى، َوَبقائِِهم في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل َعلى َذويِهم. ٣- نَُوضِّ

ْسلاُم ال�أْسرى؟ ٤- َكْيَف ُيعاِمُل ال�إِ

ْهيونِيَِّة الَّتي ُيْعَتَقُل فيها ال�أْسرى الِفَلْسطيِنّيوَن. جوِن الصِّ ٥- نْذكُُر َبْعضاً ِمْن اأْسماِء السُّ

ثالِثاً- 

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمَفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

    اأ- َملاِحُم الُبطولَِة. 

ْضراُب.    ب- ال�إِ

   ج- ال�ْحِتلاُل.

 : ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

ْجُن(.     اأ- ُمراِدفاً لـ: )ُمَقيٌَّد، السِّ

يٌَّة(.           ب- ِضدَّ َكِلَمِة: )ُحرِّ

أْســرى فــي الَمحاِفــِل الَعَربيَّــِة  ــُح الَمْقصــوَد بـِــ )الَمحاِفــِل( فــي ِعبــاَرِة: )لَِشــْرِح ُمعانــاِة هــُؤل�ِء ال� ٣- نَُوضِّ

ْولِيَّــِة(. والدَّ
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َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُلاِحُظ ال�أْفعاَل الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط: 

. ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ ١- َشَغَلْت َقِضيَُّة ال�أْسرى باَل الشَّ

٢- اأَخَذ الَقْوَس باريها.           )َمَثل( 

ُد َعلى َتْحضيِر ُدروِسِه. ٣- َداأَب ُمَحمَّ

يَِّتِهْم. ْضراِب َعِن الطَّعاِم؛ لَِنْيِل ُحرِّ أْسرى اإِلى ال�إِ ٤- لََجاأ ال�

٥- َردَّ طاِرٌق َحلَّ الَمْساألَِة اإِلى ُمَعلِِّمِه.

)اأبو القاسم الشابّي( َجْر   6- َوَدْمَدَمِت الّريُح َبْيَن الِفجا        ِج َوَفْوَق الِجباِل َوَتْحَت الشَّ

 ، ــاأ، َردَّ ــَذ، َداأَب، لََج ــَغَل، اأَخ ــابَِقِة )َش ــِة الّس أْمِثَل ــي ال� ــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط ف ــاَل الَّت أْفع ــُظ اأنَّ ال� نُلاِح  

َدْمــَدَم( َتْخلــو ِمــْن اأْحــُرِف الِعلَّــِة )ا، و، ي(؛ لـِـذا نَُســّميها اأْفعــال�ً َصحيَحــًة، َواأنَّ الِفْعــَل )َشــَغَل( فــي الِمثــاِل 

ــاِل  ــي الِمث ــَذ( ف ــاُل )اأَخ أْفع ــا ال� ــالَِم، اأّم ــَح الّس حي ــّمى الصَّ ــذا ُيَس ــِف؛ لِ ــَزِة، َوالتَّْضعي ــَن الَهْم ِل خــاٍل ِم أوَّ ال�

ــّمى  ــذا ُيَس ــَزٌة؛ لِ ــا َهْم ــُد اأصولِه ــِع، َفاأَح ــاِل الّرابِ ــي الِمث ــاأ( ف ــِث، َو)لََج ــاِل الثّالِ ــي الِمث ــي، َو)َداأَب( ف الثّان

فــاِن  ( فــي الِمثــاِل الخاِمــِس، َو)َدْمــَدَم( فــي الِمثــاِل الّســاِدِس ُمَضعَّ حيــَح الَمْهمــوَز، َبْيَنمــا الِفْعــلاِن )َردَّ الصَّ

ــاً.   ف ــا َصحيحــاً ُمَضعَّ ــّمى كُلٌّ ِمْنُهم ــذا ُيَس ــّدداِن(؛ لِ )ُمَش

َنْسَتْنِتُج:

أْصِليَُّة ِمْن اأْحُرِف الِعلَِّة.  حيُح: ُهَو الِفْعُل الَّذي َتْخلو اأْحُرفُُه ال� 1- الِفْعُل الصَّ

حيَحُة َثلاَثُة اأْنواٍع، ِهَي: 2- ال�أْفعاُل الصَّ

اأ- الّسالُِم: ُهَو ما َخلا ِمَن الَهْمَزِة، َوالتَّْضعيِف، ِمْثُل: )َدَرَس(.

ب- الَمْهموُز: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َهْمَزٍة، ِمْثُل: )اأَكَل، َساأَل، َمَلاأ(.  

(، اأْو َحْرفــاِن  ، َوُيَســّمى ُمَضّعفــاً ثُلاثِّيــاً، ِمْثــُل: )َعــدَّ َر اأَحــُد اأْحُرِفــِه فــي الثُّلاثـِـيِّ ــُف: ُهــَو مــا كُــرِّ ج- الُمَضعَّ

، ِمْثــُل: )َزلْــَزَل(. باِعــيِّ ِمــَن الرُّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

حيِح اأْنواُع الِفْعِل الصَّ
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آتَِيَة اإِلى نَْوِعها: حيَحَة ال� أْفعاَل الصَّ ل�ً- نَُصنُِّف ال� اأوَّ

)َدَفَع، اأمَر، ُييّسُر، يساأُم، زلزَل(

حيُح َنوُْعُهالِفْعُل الصَّ

آتَِيِة، ثُمَّ نَُبيُِّن نَْوَعها: أْمِثَلِة ال� حيَحَة في ال� أْفعاَل الصَّ ثانِياً- نَُعيُِّن ال�

قاَل َتعالى: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾          )المعارج: ١(١- 

َمْن َطَلَب الُعلا َسِهَر اللَّيالي. ٢- 

ــلاُم: »الُمْؤِمــُن َمــْن اأِمَنــُه النّــاُس َعلــى اأْموالِِهــْم َواأنُْفِســِهْم، َوالُمهاِجــُر َمــْن َهَجــَر الَخطايــا ٣-  قــاَل َعَلْيــِه السَّ

ــوَب«.                                                                     )اأخرجــه الترمــذي( ن َوالذُّ

مِس تُْبِطُئ في َودا     ِع ُذراَك َكْي ل� َتْحَزنا                       )اإيليا اأبو ماضي(٤-  لِلشَّ

ِبيُّ َمْسروراً. ٥-  ُيَدنِْدُن الصَّ

التَّْدريباُت

نَّــُه  اإِذا كاَن الِفْعــُل ُمضاِرعــاً اأْو اأْمــراً، ُيــَردُّ اإِلــى الِفْعــِل الماضــي؛ لَِمْعِرَفــِة نَْوِعــِه، ِمْثــُل الِفْعــِل )َيْخــِدُم(، َفاإِ

ــُه )َخــَدَم(، َونُلاِحــُظ اأنَّ الِفْعــَل )َخــَدَم( ِفْعــٌل َصحيــٌح ســالٌِم.  ــَردُّ اإِلــى الماضــي ِمْن ُي

فائَِدٌة: 

آتَِيِة، َوْفَق ما َبْيَن الَقْوَسْيِن: ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِِفْعٍل ُمناِسٍب في الُجَمِل ال�

ِت، اأْرَجَعِت(١-  ٌف: اأعاَدِت، َردَّ  ................ الَمْحَكَمُة الُحقوَق كاِمَلًة ل�أْصحابِها.   )َصحيٌح ُمَضعَّ

َر(٢-  ، َتَصدَّ  ................ َفريُق الِفدائِيِّ الَمْرَتَبَة ال�أولى في كَُرِة الَقَدِم. )َصحيٌح سالٌِم: َحَصَد، اْحَتلَّ

)َصحيٌح َمْهموٌز: َدَرَسِت، َكَتَبِت، َقَراأِت(٣-   ............... الطّالَِبُة َمقالًَة َعِن النَّظاَفِة.   

التَّْعبيُر: 
          َنْكُتــُب فِْقــَرًة تُناِســُب الُجْمَلــَة الِمْفتاِحيَّــَة ال�آتَِيــَة: اْنَبــرى الِفَلْســطيِنّيوَن ُيدافِعــون َعــْن 

اأْرِضِهــُم الَمْســلوَبِة ُمْنــُذ اْحتلالِهــا.
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  والَِدتي الَحبيَبَة، 

ــذا  ــوِن، َوَش ــِب الَحن ــِك الطَّيِّ ــاَء َقْلِب ــاِرُع َصف ــًة، تُض ــًة صاِفَي َب ــًة َطيِّ َتِحيَّ

ــُد،  ــَرِة، َوَبْع ــَرِة الَعِط ــِك الطّاِه اأنْفاِس

أنَّ اْمِتحانــي  ــري فــي ُمكاَتَبِتــِك؛ لِ� نَّنــي اأبــاِدُر بِال�ْعِتــذاِر َعــْن َتاأخُّ فاإ

ــَنِويَّ َقــْد اأْصَبــَح قــاَب َقْوَســْيِن اأْو اأْدنــى، واإنّنــي اأْقضــي ُمْعَظــَم  السَّ

ْرِس الُمَتواِصِل.  ســاعاِت نَهــاري، َوَطَرفــاً ِمــْن لَْيلــي فــي الُمطالََعــِة، َوالــدَّ

ــَر  ُر َمصي ــُيَقرِّ ــذي َس ــذا ال�ْمِتحــاِن الَّ ــْن َه ــٌة ِم ــي ُمَتَهّيَب ــوُل: اإِنَّن َواأكاُد اأق

ــتي. ــِل ِدراَس ــْن َمراِح ــٍة ِم ــٍة كاِمَل ــَر َمْرَحَل ــْل َمصي ، َب ــَنِويِّ ــي السَّ َعَمل

َدَعواتِــِك  َعلــى  اللّــِه-  -َبْعــَد  ُمْعَتِمــَدٌة  الَحبيَبــَة  والَِدتــي  يــا     َواأنــا 

الّصالَِحــِة، ثُــمَّ َعلــى ِجــّدي َواْجِتهــادي، َوَمــْن َيْعَتِمــُد َعلــى اللّــِه، 

ــٍة  ــْن َيخيــَب. َواأنــا َعلــى ثَِق ِة لَ ــِن، َوُجهــوِدِه الُمْســَتِمرَّ ــمَّ ِرضــا الوالَِدْي ثُ

ْرِس  بِــاأنَّ ال�ْســِتقاَمَة والُمحاَفَظــَة َعلــى الَوْقــِت بِالَعَمــِل النّاِفــِع، َوالــدَّ

ــَوٍة  ــَتكوُن نَتيَجُتهــا النَّجــاَح فــي ال�ْمِتحــاِن، َوفــي كُلِّ ُخْط ــِد، َس الُمفي

ِمــْن ُخُطــواِت َحياتــي الُمْقِبَلــِة.

تُضاِرُع: تُشابُِه. 

َشذا: رائَِحٌة.         

اأباِدُر: اأْسِرُع.                   

ُمكاَتَبُتِك: ُمراَسَلُتِك.

َبٌة: خائَِفٌة.                    ُمَتَهيِّ

ِمْن تِْلميَذٍة اإِلى والَِدتِها

الَوْحَدُة الّرابعُة
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ــاِت  ــِة َصديق ــَدِم ُمخالََط ــى َع ــٌة َعل ــاِك- ُمحاِفَظ ــِرِك َوَوصاي ــى اأواِم ــِتناداً اإِل ــوَن -َواْس ــي الَحن ــا والَِدت ــي ي    َواإِنَّن

ْهمــاِل ِمــَن التِّْلميــذاِت؛ َحتّــى ل� َتْفِســَد اأْخلاقــي، َواأْفَشــَل فــي َعَملــي،  ــْوِء، َوداعيــاِت الَكَســِل وال�إِ السَّ

ــقَّ َجَســدي  ــيٍة َح ــَر ناِس ــٍة، َغْي ــدٍّ َوِهداَي ــلاِت بِِج ديقــاِت، العاِم ــَن الصَّ ــاِت ِم ــُب اإِلّ� الّصالِح ــي ل� اأصاِح َواإِنَّن

ُن. ُض: اأَمرِّ اأَروِّ ُض َجَســدي فــي َبْعــِض اأْوقاِت  ، َفاأَرفِّــُه َعــْن نَْفســي، َواأَروِّ َونَْفســي َعَلــيَّ

ــًة  ْرِس، ُمِقلَّ ــدَّ ــَن ال ــَرًة ِم ــاً، ُمْكِث ــاً َوَحّق ــٍر َوْقت ــُكّل اأْم ــًة  لِ ــراِغ، جاِعَل الَف

ــُه. ــِة، اإِْن شــاَء اللّ ــٌة، َوَســَيكوُن لــي فيهــا ُمتََّســٌع لَِلّراَحــِة والُمْتَع ــَة اآتَِي ْيفيَّ ــَة الصَّ أنَّ الُعْطَل ــَن اللَِّعــِب؛ لِ� ِم

أنَّ الَوْقــَت      َواأِعــُدِك يــا َوالَِدتــي الَحبيَبــَة، اأْن اأْســَتِغلَّ كُلَّ لَْحَظــٍة ِمــْن َوْقتــي فــي الِعْلــِم، َوالَعَمــِل النّاِفــِع؛ لِ�

ــاِعِر اْبــِن ُهَبْيــَرَة: ُهــَو الَحيــاُة، َواإِذا ضــاَع ِمنّــا ضاَعــِت الَحيــاُة، اأْفَعــُل ذلِــَك ُمْســَتْحِضرًة َقــْوَل الشَّ

َواْلََوْقُت اأنَْفُس ما ُعنيَت بِِحْفِظِه   َواأراُه اأْسَهَل ما َعَلْيَك َيضيُع!   

َعــواِت  أِعــّزاِء الدَّ أِشــّقاِء ال� ــُل َيَدْيــِك َعــْن ُبْعــٍد، راِجَيــًة ِمْنــِك، َوِمــْن والِــدي الَعزيــِز، َوِمــَن ال�    َوِختامــاً اأَقبِّ

ــبيَل اأمامــي، َواأنــا  الّصالَِحــَة، الَّتــي َســُتراِفُقني فــي كُلِّ ُخُطواتــي؛ لُِتنيــَر السَّ

ــِه. ــلا َخــْوَف َعَلْي ــِه َف ــْن كاَن اللّــُه بِجانِِب ــِه، َوُيطيُعُهمــا ُيْرضــي اللّــَه، َوَم ــْن ُيْرضــي والَِدْي ــاأنَّ َم ــٌة بِ موِقَن

لاُم َعَلْيِك اأيَُّتها الوالَِدُة الَحبيِبُة، َواإِلى اللِّقاِء الَقريِب، َبْعَد الَفْوِز اإِْن شاَء اللُّه َتعالى.     َوالسَّ

موِقَنٌة: ُمَتاأكَِّدٌة.

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي:  حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

ها ُبْعَد الَمكاِن، َوُصعوَبَة اإيصاِل الرِّسالَِة.  ِر التِّْلميَذِة َعْن ُمراَسَلِة اأمِّ     اأ-  )   ( كاَن َسَبُب َتاأخُّ

؛ لُِصعوَبِتِه، َوِدقَِّة اأْسِئَلِتِه.  َنويَّ    ب- )   ( كانَِت التِّْلميَذُة َتْخشى ال�ْمِتحاَن السَّ

أْسباِب، َوَتَتَوكَُّل َعلى اللِّه، ثُمَّ َعلى ِرضا الوالَِدْيِن.     ج- )   ( التِّْلميَذُة َتاأُْخُذ بِال�

راَسِة دوَن اإِْعطاِء َحقِّ َجَسِدها َونَْفِسها.     د- )   ( تُْرِهُق التِّْلميَذُة نَْفَسها في الدِّ

كاكيني، ِبَتَصرٍُّف(. ِبيَِّة، َخليل السَّ )الَجديُد في الِقراَءِة الَعَر
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ها؟ أمِّ ٢- ما َسَبُب اْعِتذاِر التِّْلميَذِة لِ�

٣- ِممَّ َتْخشى التِّْلميَذُة؟ َولِماذا؟

ْرِس؟ راَسِة، َكما نَْفَهُم ِمَن الدَّ ماُت التَّْوفيِق في الَحياِة، والنَّجاِح في الدِّ ٤- ما ُمَقوِّ

ُذها. ٥- نَْسَتْنِتُج َثلاَث نَصائَِح لِلاأمِّ َتْلَتِزُم بِها التِّْلميَذُة، َوتَُنفِّ

6- ماذا َطَلَبِت التِّْلميَذُة ِمْن عائَِلِتها في نِهاَيِة الرِّسالَِة؟

٧- َعلاَم َيُدلُّ كُلٌّ ِمّما َياأْتي:

ْرِس الُمَتواِصِل.  اأ- اإِنَّني اأْقضي ُمْعَظَم ساعاِت نَهاري، َوَطَرفاً ِمْن لَْيلي في الُمطالََعِة، والدَّ

َعواِت الّصالَِحَة الَّتي َسُتراِفُقني في كُلِّ ُخُطواتي؟ أِعّزاِء الدَّ أِشّقاِء ال� ب- راجيًة ِمْنِك، َوِمْن والِدي الَعزيِز، َوِمَن ال�

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً - نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

 ١- بَِراأْيِنا، لِماذا كانَِت الَفتاُة تَُقلُِّل ِمَن اللَِّعِب، َرْغَم ُحبِّها لِلتَّْرفيِه َعْن نَْفِسِها؟ 

ــٍة اأنَّهــا َبعيــَدٌة َعــْن عائَِلِتهــا؟ ــْوِء، َوبِخاصَّ ــْو خالََطــِت التِّلميــَذُة َصديقــاِت السَّ  ٢- مــاذا ُيْمِكــُن اأْن َيْحــُدَث لَ

٣- ما الِقَيُم الَّتي َتَعلَّْمناها ِمَن الرِّسالَِة؟

ثالِثاً-

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:     ١-  نوظُِّف التَّراكيَب ال�

       اأ- اأباِدُر بـِ.

       ب- اأنا َعلى ثَِقٍة بِاأنَّ.

 : ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

اأ- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )تُماثُِل(.    

ب- ُمضادَّ )اأْبَعُد(.    

ُح الَمْقصوَد بَِقْوِل التِّْلميَذِة: »َقْد اأْصَبَح قاَب َقْوَسْيِن اأْو اأْدنى«. ٣- نُوضِّ
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َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُلاِحُظ ال�أْفعاَل الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط: 

َوُبنوِر َمْطَلِعِه َونوِر ُوروِدِه          )صفّي الّدين الِحلّي(- ١ بيُع َفَمْرَحباً بُِوروِدِه   َوَرَد الرَّ

ِة الَبْرِد.- ٢ َيِبَسْت َيدا الَفتاِة ِمْن ِشدَّ

أَمَل، َواْحَفْظ لِسانََك«. - ٣ ِر ال� قاَل َحكيٌم: »اأْحِسِن الَعَمَل، َوَقصِّ

َمِن. - ٤ ( الَمْرِجَع ال�أساِسيَّ لَِتْدريِس الطِّبِّ في جاِمعاِت العالَِم لَِفْتَرٍة َطويَلٍة ِمَن الزَّ َبِقَي ِكتاُب )القانوُن في الطِّبِّ

ُسرى النّاِر في الَمْوِضِع الُمْعِشِب                )اأحمد شوقي(- ٥ ْيُب ُمتَِّئداً في الّرؤوِس   َسرى الشَّ

قاَل َتعالى: ﴿ ٱ  ٻ      ٻ  ﴾                    )النجم: ١(- 6

ْمُل َوعى      )اأحمد شوقي(- ٧ َتْحَفِظ الّريُح َول� الرَّ ْمِل َفَلْم   َوَخَطْطنا في نَقا الرَّ

ــاٌل  ــى( اأْفع ــوى، َوع ــرى، َه ــَي، َس ــاَل، َبِق ــَس، ق ــا ُخطــوٌط )َوَرَد، َيِب ــي َتْحَته ــاَل الَّت أْفع ــُظ اأنَّ ال� نُلاِح

أْصِليَّــُة َعلــى َحــْرٍف، اأْو َحْرَفْيــِن ِمــْن اأْحــُرِف الِعلَّــِة  ماِضَيــٌة ُمْعَتلَّــٌة؛ ل�أنَّ كُلَّ ِفْعــٍل ِمْنهــا َقــِد اْشــَتَمَلْت اأْحُرفـُـُه ال�

ِل الِفْعــِل، واأْخــرى فــي َوَســِطِه،  ًة فــي اأوَّ )ا، و، ي(، َكمــا َمــرَّ ســابِقاً. َواأل�ِحــُظ اأنَّ َحــْرَف الِعلَّــِة َقــْد َوَقــَع َمــرَّ

أْفعــاِل ِمــْن َحْيــُث َمواِقــِع  ــَك ال� ــْو ُعْدنــا اإِلــى تِْل ــواٌع، َفَل ــًة فــي اآِخــِرِه؛ َوهــذا َيْعنــي اأنَّ الِفْعــَل الُمْعَتــلَّ اأنْ َوثالَِث

: اأْحــُرِف الِعلَّــِة فيهــا، لََوَجْدنــا اأنَّ

لِِهما، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَِّة  - الِفْعَلْيِن )َوَرَد، َيِبَس( َقْد َوَقَع َحْرفا الِعلَِّة )الواُو، َوالياُء( في اأوَّ

لِِه ِمثال�ً يائِّياً. لِِه ِمثال�ً واِويّاً، َوالِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَِّة الياِء في اأوَّ الواِو في اأوَّ

الِفْعَل )قاَل( َوَقَع َحْرُف الِعلَِّة في َوَسِطِه، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَّة في َوَسِطِه اأْجَوَف. -

الِفْعَلْيِن )َبِقَي، َسرى( َوَقَع َحْرُف الِعلَِّة في اآِخِرهما، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَّة في اآِخِرِه ناِقصاً. -

الِفْعَل )َهوى( اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة واِقَعْيِن في َوَسِطِه َواآِخِرِه، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرفا الِعلَِّة  -

في َوَسِطِه َواآِخِرِه لَفيفاً َمْقروناً.

لِِه  - لِِه َواآِخِرِه، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرفا الِعلَِّة في اأوَّ الِفْعَل )َوعى( اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة في اأوَّ

َواآِخِرِه لَفيفاً َمْفروقاً. 

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

اأْنواُع الِفْعِل الُمْعَتلِّ
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نَّــُه ُيــَردُّ  اإِذا كاَن الِفْعــُل ُمضاِرعــاً اأْو اأْمــراً، ُيــَردُّ اإِلــى الِفْعــِل الماضــي؛ لَِمْعِرَفــِة نَْوِعــِه، ِمْثــُل الِفْعــِل )اْســَع(، َفاإِ
اإِلــى الماضــي ِمْنــُه )َســعى(، َونُلاِحــُظ اأنَّ الِفْعــَل )َســعى( ِفْعــٌل ُمْعَتــلٌّ ناِقــٌص.

فائَِدٌة: 

آتَِيِة: )َدعا، َيْروي، ُصْم، َيِقُف، َيعي، َتْنهى، ِسْر، َيـقي(. أْفعاِل الُمْعَتلَِّة ال� ل�ً- ما نَْوُع ال� اأوَّ

آتَِيَة، ثُمَّ نْسَتْخِرُج )ِفْعلاً ُمْعَتّلاً اأْجَوَف، ِفْعلاً ُمْعَتّلاً ناِقِصاً(: ثانِياً- نَْقراأ الِعباراِت ال�

رِس. ١- َواإِنَّني اأْقضي ُمْعَظَم ساعاِت نَهاري، َواأْطرافاً ِمْن لَْيلي في الُمطالََعِة َوالدَّ
٢- َوَمْن َيْعَتِمُد َعلى اللِّه ل� َيخيُب اأَبداً.

بيَل، َواأنا موِقَنٌة بِاأّن َمْن ُيْرضي والَِدْيِه، َوُيطيُعُهما ُيْرضي اللَّه، َوَمْن كاَن اللُّه  ٣- لُِتنيَر اأمامي السَّ
بِجانِِبِه َفلا َخْوَف َعَلْيِه. 

آتَِيِة، َوْفَق ما َبْيَن الَقْوَسْيِن: ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِِفْعٍل ُمناِسٍب في الُجَمِل ال�

ى(. أمانَِة. )ُمْعَتلٌّ ِمثاٌل: ُوِصَف، َدعا، َوصَّ ْدِق وال� اأ-  الرَّسوُل الَكريُم بِالصِّ

أْمراِض الُمْسَتِعَصَيِة. )ُمْعَتلٌّ لَفيٌف: َعالََج، اْسَتاأَْصَل، داوى(. ب- الطَّبيُب الباِرُع  َكثيراً ِمَن ال�

ج- ما  َمِن اْسَتشاَر. )ُمْعَتلٌّ اأْجَوُف: خاَب، َفِشَل، ُهِزَم(.

التَّْدريباُت

َنْسَتْنِتُج:

أْصِليَُّة َعلى َحْرٍف، اأْو َحْرَفْيِن ِمْن اأْحُرِف الِعلَِّة. - 1 : ُهَو الِفْعُل الَّذي َتْشَتِمُل اأْحُرفُُه ال� الِفْعُل الُمْعَتلُّ

أْفعاُل الُمْعَتلَُّة اأْرَبَعُة اأنْواٍع، ِهَي:- ٢ ال�

لِِه، َوُيْقَسُم اإِلى ِقْسَمْيِن، ُهما: اأ- الِمثاُل: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرِف ِعلٍَّة في اأوَّ

، ِمْثُل: )َيِئَس(.  ، ِمْثُل: )َوَعَد(.                 - ِمثاٌل يائِيٌّ - ِمثاٌل واِويٌّ

أْجَوُف: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرِف ِعلٍَّة في َوَسِطِه، ِمْثُل: )قاَم، باَع(. ب- ال�

ج- النّاِقُص: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرِف ِعلٍَّة في اآِخِرِه، ِمْثُل: )َدعا، َمشى(. 

د- اللَّفيُف: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة، َوُيْقَسُم اإِلى ِقْسَمْيِن، ُهما: 

- اللَّفيُف الَمْقروُن: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة في َوَسِطِه َواآِخِرِه، ِمْثُل: )َكوى(.

لِِه َواآِخِرِه، ِمْثُل: )َوقى(.   - اللَّفيُف الَمْفروُق: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة في اأوَّ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

)النّاُس: ٤-٥(

 ال�أفعال الّصحيحة والمعتلّة                                                                                  

الهدف ال�أول: نمّيز بين الفعل الّصحيح والفعل المعتّل من حيث الِبنية.

الهدف الثّاني: نذكر اأنواع كّل من الفعل الّصحيح، والفعل المعتّل.

نتذكّر:  - اأنواع الفعل الّصحيح )السالم، والمهموز، والمضّعف(.

         - اأنواع الفعل المعتّل )المثال، وال�أجوف، والنّاقص، واللّفيف(.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

آتية َوفق الجدول: أفعال ال�  ـــ نصنّف ال�

 ، ــي، َيهــوي، اســتجاَر، اأحســَن، التــفَّ ــْد، ُيدل ، ادُع، يعــي، يهــدُم، تســاءَل، ُع ــلاأ، ِصــْل، اســتمدَّ ســاهَم، امت
ــْن. ِزْن، كُ

الفعل المعتلالفعل الّصحيح

اللّفيفالنّاقصال�أجوف المثالالمضّعفالمهموزالسالم 

               

ورقة عمل
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )اأْشواُق الُغْرَبِة(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه:

نْساِن؟  ١- ما اأْجَمُل َمكاٍن في الَحياِة بِالنِّْسَبِة لِْلاإِ

نْساِن؟ َلِة ال�إِ ٢- ما الَّذي َيْبقى في ُمَخيِّ

أْرُض َرؤوَفًة َعلى اأْهِلها؟ دُّ ال� ٣- لِماذا تُعَّ

نْساُن َغريباً دائِماً؟  ٤- اأْيَن َيكوُن ال�إِ

نْساُن َوَطناً َغْيَر َوَطِنِه، َواأْهلاً َغْيَر اأْهِلِه، لِماذا؟  ٥- َقْد ُيِحبُّ ال�إِ

آتَِيِة: فُرات، َمرابِع، اْرَتَشَف، َضنّوا؟   6- ما َمْعنى الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب ال�

نْساَن للَبقاِء في َوَطِنِه، وَعَدِم الرَّحيِل َعْنُه؟ ُع ال�إِ ٧- بَِراأْيُِكْم، ما الَّذي ُيَشجِّ

، ُوِلَد في َعّكا عاَم ١٩٣6م، َرَحَل َمَع اأْهِلِه، َعِقَب َنْكَبِة سنة ١٩٤٨م،  َغّساُن َكَنفاني اأديٌب ِفَلْسطينيٌّ  
ِة والَمْسَرِح. ِة ُبْلداٍن َعَرِبيٍَّة. َكَتَب في الِقصَّ حاَفِة في ِعدَّ اإلى ُلْبناَن. َعِمَل في ِسْلِك التَّْدريِس والصِّ

ْمس«، و»عاِئٌد اإلى حيفا«، وغيرها. اْسُتْشِهَد في َبْيروَت َسَنَة ١٩٧٢م، ِمْن ُمَؤلَّفاِتِه: »ِرجاٌل في الشَّ

َة َثلاَثِة ِفَلْسطينّييَن، ُهْم: َمْرواُن واأبو  ْمِس(، الَّتي َتْحكي ِقصَّ هذا النَّصُّ ُجْزٌء ِمْن ِرواَيِة )ِرجاٌل في الشَّ

ْتُهم ُظروُف الَعْيِش القاِسَيُة، َجّراَء النَّْكَبِة الَّتي َحّلْت َسَنَة اأْلٍف وِتْسِعِمَئٍة وَثماٍن واأْرَبعيَن،  َقْيٍس واأْسَعُد، اْضطرَّ

ِلْلِهْجَرِة اإِلى الُكَوْيِت ِمْن اأْجِل الَعَمِل، وَتْوفيِر ُلْقَمِة الَعْيِش ِلِعياِلِهْم، َفقاموا بال�تِّفاِق َمَع اأبي الَخْيُزراِن- وُهَو ساِئٌق 

َفِر، وَحراَرَة  َة السَّ ريِق ُيكاِبدوَن َمَشقَّ ُب الّناَس اإلى ذِلَك الَمكاِن- على تهريبهم اإلى الُكَوْيِت وفي الطَّ كاَن ُيَهرِّ

ْحداِث َبْيَن الِعراِق والُكَوْيِت. ُر َمْسَرَح ال�أ ْحراِء اللاِهَبَة، والُجْزُء الَّذي َبْيَن اأْيدينا ُيَصوِّ الصَّ

ال�ْسِتماُع:

)ُمصطفى عّباس، سوريّة، بَِتَصرٍُّف(.

ْمِس رِجاٌل في الشَّ

الَوْحَدُة الخامسُة
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ْهِم تاِرَكًة َوَراَءها َخطّاً من ُغيوِم الُغباِر،  ّياَرُة َتْنَطِلُق َكالسَّ فيما كانَِت السَّ
َبًة َتْلَتقي  كاَن اأبو الَخْيُزراِن َيْنِزُف َعَرقاً َغزيراً َيُصبُّ في َوْجِهه َمَمّراٍت ُمَتَشعِّ
َجًة، َوكاَن الَهواُء ساِخناً ُمْشَبعاً بُِغباٍر  ْمُس ساِطعًة ُمَتَوهِّ ِعْنَد َذْقِنِه.كانَِت الشَّ
غيرِة،  الصَّ الَهْضَبِة  اأْعلى  اإِلى  الَخْيُزراِن  اأبو  َوَصَل   ... الطَّحيُن  َكاأنَُّه  دقيٍق 
ّياَرَة َتْنَزلُِق َقليلاً، ثُمَّ اأْوَقَفها، َوَقَفَز ِمَن الباِب اإِلى  َك، َوَتَرَك السَّ فاأْطَفاأ الُمَحرِّ

َظْهِر الَخّزاِن.

لً�، َرَفَع ِذراَعْيِه، فاْنَتَشَلُه اأبو الَخْيُزراِن ِبُعْنٍف، َوَتَرَكُه  َخَرَج َمْرواُن اأوَّ
اأْن  حاَوَل  ُثمَّ  ِبَراأِْسِه،  َقْيٍس  اأبو  اأَطلَّ  اِن...  الَخزَّ َسْطِح  َفْوَق  َمْفروشًا 
الَخْيُزراِن  اأبا  َوَترَك  ِذراَعْيِه،  َفاأْخَرَج  عاد،  َيْسَتِطع،  َلْم  اأنَُّه  اإِّل�  َيْخُرَج 
ُهَنْيَهًة  َوَقَف  َهَة،  الُفوَّ َيَتَسلََّق  اأْن  اْسَتطاَع  َفقِد  اأْسَعُد  اأّما  ُيساِعُدُه... 
َلْم  اأنَُّه  اإِل�  َيَتَكلََّم،  اأْن  ُيريُد  اأنَُّه  َيْبدو  كاَن  صدِرِه...  ِبِملِء  ُق  َيَتَنشَّ

ْقُس ُهنا في غاَيِة الُبروَدِة! َيْسَتِطْع، واأخيرًا قال ل�ِهثًا: الطَّ

كاَن َوْجُهُه ُمْحَمّرًا َوُمْبَتلًا، وكان ِبْنطاُلُه َمْغسولً� ِبالَعَرِق، اأّما َصْدُرُه 

ِم. ٌخ ِبالدَّ نَُّه ُمَلطَّ َفَقِد اْنَطَبَعْت َعَلْيِه علاِئُم الَصَداأ، َفَبدا َوَكاأ

ْرِض واِضعيــَن ُرؤوَســُهْم َفــْوَق ُرَكِبهــُم  َجَلــَس اأْرَبَعُتُهــْم َعلــى ال�أ

ــَرٍة: ــَد َفْت ــُزراِن َبْع ــو الَخْي ــاَل اأب ــِة، ق الَمْطِويَّ

ْمُر ُمخيفاً؟ َهْل كاَن ال�أ

َر َنْظَرًة َفْوَق وجوِهِهْم، َفَبَدْت ُوجوهًا َصْفراَء ُمَحنََّطًة. َلْم ُيِجْبُه اأَحٌد ... َفَدوَّ

. ْمُر اأْكَثَر ِمْن ِستٍّ - ُقْلُت َلُكْم َسْبَع دقاِئَق... َوَرْغَم ذِلَك َلْم َيْسَتْغِرِق ال�أ

ٌة َقصيَرة. ُهَنْيَهة: ُمدَّ

ث. ُمَلطٌَّخ: ُمَلوَّ

ْمِس رِجاٌل في الشَّ

مدينة عكا مسقط راأس الكاتب غسان كنفاني
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َرَفَع َمْرواُن َراأَْسُه، ُثمَّ اْسَتَنَد َعلى َعُضَدْيِه، واأَخَذ َيْنُظُر، ُمْلِقيًا ِبَراأِْسِه، 

ْيِء اإِلى الَوراِء، ِباتِّجاِه اأبي الَخْيُزراِن... َبْعَض الشَّ

- َهْل َجرَّْبَت اأْن َتْجِلَس ُهناَك ِستَّ دقاِئَق؟

ْيِه َفْوَق  ْمَل، ُثمَّ َثبََّت َكفَّ َوَقَف اأبو الَخْيُزراِن، َوَنَفضَ َعن ِبْنطاِلِه الرَّ

خاِصَرِتِه، َواأَخَذ َيْنُقُل َبَصَرُه َبْيَن الرِّجاِل الثَّلاَثِة.

َهّيا ِبنا... َيِجُب األّ� ُنضيَِّع َوْقتًا اأْكَثَر... اأماَمُكْم َحّماٌم ُتْرِكيٌّ اآَخُر َبْعَد َفْتَرٍة 

ّياَرُة الَكبيَرُة  ّياَرِة... َهَدَر الُمَحرُِّك... َوَمَضِت السَّ َوجيَزٍة. َصِعَد اأْرَبَعُتُهْم اإِلى السَّ

باِب َيَتعالى، ُثمَّ َيذوُب في الَقْيِظ. ْحراِء َخّطًا من الضَّ َتْرُسُم في الصَّ

َلْم َيُكْن اأيُّ واِحدٍ ِمْنُهْم َيْرَغُب في َمزيٍد ِمَن الَحديِث... َلْيسَ ل�أنَّ التََّعَب َقْد 

اأْنَهَكُهْم َفَقْط، َبْل ل�أنَّ ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهْم غاَص في اأْفكاِرِه َعميقاً عميقاً... َسْوَف 

َر اأبو َقْيٍس - اأْن ُنَعلَِّم َقْيسًا، َواأْن َنْشَترَي ِعْرَق َزْيتوٍن اأْو  ِعْرَقْيِن،  َيكوُن ِبُوْسِعنا - َفكَّ

َوُربَّما َنْبني ُغْرَفًة َنْسُكُنها َوَتكوُن َلنا، اأنا َرُجٌل َعجوٌز، َقْد اأِصلُ، َوَقْد ل� اأِصُل...

لماذا ل� َنضِْرُب في بِلاِد اللَِّه َبْحثًا َعِن الُخْبِز؟ َهْل َسَتْبقى ُكلَّ ُعْمِرَك َتاأُْكُل 

غاَثِة، الَّذي ُتْهِرُق ُكلَّ َكراَمِتَك ِمْن اأْجلِ كيلو واِحٍد ِمْنُه ؟...  َطحيَن ال�إِ

ْرِض الُمْلَتِهَبِة، َوَيْهِدُر ُمَحرُِّكها ِمْثَل َفٍم َجّباٍر َيْزَدِرُد  ّياَرُة َتْمضي َفْوَق ال�أ السَّ

، َفَتِبَعُه َمْرواُن  ريَق.. َمدَّ اأبو الَخْيُزراِن َيَدُه، َفاأْطَفاأ الُمَحرَِّك، ُثمَّ َنَزَل ِبُبْطِءٍ الطَّ

ّياَرِة،   السَّ
ِ
واأبو َقْيٍس، َبْيَنما َبِقَي اأْسَعُد ُمَعلَّقًا َفْوَق، َجَلَس اأبو الَخْيُزراِن في ِظّل

ًة اأْخرى. ُثمَّ قاَل ِبَصْوٍت َخفيٍض: ِلَنْسَتِرْح َقليلًا َقْبَل اأْن َنْبَداأ ِبالتَّْمثيِليَِّة َمرَّ

قاَل اأبو َقْيٍس:

ِة؟  َر َعَلْينا ُبروَدُة اللَّْيِل ُكلَّ هِذِه الَمَشقَّ لماذا لم َتَتَحرَّْك ِبنا َمساَء اأْمِس، َفُتَوفِّ

ْرِض-:الّطريُق َبْيَن َصْفواَن َوالِمْطلاِع  قاَل اأبو الَخْيُزراِن -دوَن اأْن َيْرَفَع َبَصَرُه َعِن ال�أ

يَِّة َدْوِريٍَّة اأْن ُتغاِمَر ِبال�ْسِتْطلاِع  ْوِرّياِت في اللَّْيِل... في النَّهاِر ل� ُيْمِكُن ل�أ َتْمَتِلىُء بالدَّ

ْنَعَة َجيِّداً... َكِم الّساَعُة ال�آن؟ اإِنَّها  في ِمْثِل هذا الَقْيِظ ـ  َهّيا ِبنا، َلَقْد َتَعلَّْمُتم الصَّ

الحاِدَيَة َعْشَرَة والنِّْصُف... اْحُسبوا ... َسْبَع َدقاِئَق َعلى ال�أْكَثرِ، واأْفَتُح َلُكُم الباَب.

َبْعَد َدقيقٍة َوِنْصٍف َفَقْط، اْجتاَز اأبو الَخْيُزراِن ِبَسّياَرِتِه الباَب الكبيَر 

الَعُضــد: مــا بيــن الِمْرَفــِق اإلــى 

لَكِتــِف. ا

. ُة الَحرِّ الَقْيظ: ِشدَّ

َيْزَدِرُد : َيْبَتِلُع.

َصْفوان: َقْرَيٌة ِعراِقيٌَّة.

الِمْطلاع: َقْرَيٌة كَُوْيِتيٌَّة.

ْوِريَّة: جماَعُة الَحَرس. الدَّ
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َسّياَرَتْيِن  اأْو  َسّيارٍة  َغْيُر  َة  َثمَّ َيُكْن  َلْم  الشاِئَكِة،  ْسلاِك  ال�أ الَمْفتوَح في 

واِقَفَتْيِن في َطَرِف الّساَحِة الَكبيَرِة ِبال�ْنِتظاِر.

اإِلى  الّثاِلَثِة  الُغْرَفِة  اإِلى  واتََّجَه  ُمْسِرعًا،  َرَج  الدَّ الَخْيُزراِن  اأبو  اْرَتقى 

الَيمِين، َوَفْوَر اأْن َفَتَح الباَب َوَدَخَل، اأحسَّ اأنَّ َشْيئًا ما َسْوَف َيْحُدُث، 

ِف الَّذي كاَن َيْجِلُس في َصْدِر الُغْرَفِة. َدَفَع اأْوراَقُه اأماَم الُمَوظَّ

ـ ها ! اأبو الَخْيُزراِن ! اأْيَن ُكْنَت ُكلَّ هذا الَوْقِت؟

ـ في الَبْصَرِة.

ـ ساأَل َعْنَك الحاجُّ ِرضا اأْكَثَر ِمْن ِستِّ َمّراٍت.

َلًة. ّياَرُة ُمَعطَّ - كاَنِت السَّ

فوَن الثَّلاَثُة الَّذيَن َيْشَغلوَن الُغْرَفَة ضاِحكيَن ِبَصَخٍب،  َضجَّ الُمَوظَّ

هذا  في  ُيْضِحُكُكم  الَّذي  ما  حاِئرًا..  َحواَلْيِه  الَخْيُزراِن  اأبو  َفاْلَتَفَت 

فوَن النََّظَر ُثمَّ اْنَفَجروا ضاِحكيَن ِمْن َجديٍد. باِح؟ َتباَدَل الُمَوظَّ الصَّ

ْخرى:  قاَل اأبو الَخْيُزراِن ُمَتَوتِّرًا، َوُهَو َيْنُقُل َقَدمًا َوَيَضُعها َمكاَن ال�أ

َن... ل� َوْقَت َلَديَّ ِلْلُمزاِح... اأْرجوَك. ال�آ

َف عاَد َفَنّحى  راَق اإِلى اأماِمِه... اإِل� اأنَّ الُمَوظَّ ْوْ َب ال�أ َمدَّ َيَدُه َفَقرَّ

ْوراَق اإِلى َطَرِف الّطاِوَلِة، َوَكتََّف ِذراَعْيِه ِمْن َجديٍد قاِئلًا: ُكْن عاِقلًا  ال�أ

ْقِس الرَّهيِب؟ َفَر في ِمْثِل هذا الطَّ ُل السَّ يا اأبا الَخْيُزراِن، لماذا َتَتَعجَّ

ِف، وداَر  ْوراَق، ُثمَّ َتناَوَل الَقَلَم ِمْن اأماِم الُمَوظَّ َحَمَل اأبو الَخْيُزراِن ال�أ

َحْوَل الّطاِوَلة َحّتى صاَر اإِلى جاِنِبِه َفاْنَحنى، َوَدَفَع َلُه الَقَلَم. في َطريِق َعْوَدتي، 

َساأْجِلُس ِعْنَدَك ساَعًة، ولِكِن ال�آَن َدْعني اأْمشي. َتناَوَل الَقَلَم دوَن َوْعٍي، َواأَخَذ 

ِحِك الَمْكبوِت.ولِكْن حيَن َمدَّ اأبو الَخْيُزراِن  ْوراَق َوُهَو َيْرَتجُّ ِبالضَّ ُيَوقُِّع ال�أ

ْخرى َبْيَنُه َوَبْيَن اأبي الَخْيُزراِن. َيَدُه ِلَيَتناَوَلها، َخبَّاأها َوراَء َظْهِرِه، َوَمدَّ ِذراَعُه ال�أ

ـ  في المرَِّة القاِدَمِة، َساأْذَهُب َمَعَك اإِلى الَبْصَرِة... اأُتواِفُق؟

ْوراِق  قاَل اأبو الَخْيُزران راِجفًا، وُهَو َيُمدُّ ِذراَعُه محاِولً� اأْن َيِصَل اإِلى ال�أ

ُق اإِلى ساَعِتِه.. كاَنْت  ْخرى وُهَو ُيَحدِّ ... ُمواِفٌق. اْقَتَحَم اأبو الَخْيُزراِن الُغْرَفَة ال�أ

َصَخب: اختلاُط ال�أْصواِت.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

  اأ-   )     ( كاَن اأبو الَخْيُزراِن َيْعمُل في َحَرِس الُحدوِد. 

ُة الَّتي اْسَتْغَرَقها الّرجاُل الثَّلاَثُة َوُهْم داِخَل الَخّزاِن َسْبَع َدقائَِق.    ب- )     ( كانَِت الُمدَّ

أبي الَخْيُزراِن َغْيَر َمْقصوٍد.    ج- )     ( كاَن َتاأْخيُر الُمَوظَّفيَن الثَّلاَثِة في َمْرَكِز الِمْطلاِع لِ�

ّياَرَة َتْنَزلُِق َقليلاً ثُمَّ اأْوَقَفها، وَقَفَز ِمَن الباِب اإلى َظْهِر الَخّزاِن. لِماذا؟ ٢- َتَرَك اأبو الَخْيُزراِن السَّ

٣- اأِصُف َكْيَف َخَرَج الرِّجاُل الثَّلاَثُة: َمْرواُن، واأبو َقْيٍس، واأْسَعُد ِمَن الَخّزاِن. َعلاَم َيُدلُّ ذِلَك؟

٤- اْضُطرَّ الرِّجاُل الثَّلاَثُة اإلى اأْن َيْخَتِبئوا في الَخّزاِن. ِلماذا؟

ْخرى َلْم َيْسَتْغِرْق اأْكَثَر ِمْن  ْوراِق ال�أ ُتشيُر اإِلى الّثاِنَيَة َعْشَرَة اإل� ُرْبعًا.. َتْوقيُع ال�أ

َق اإِلى الَخّزاِن َلْحَظًة،  َرَج َمْثنى  َمْثنى َحتَّى صاَر اأماَم سّياَرِتِه. َحدَّ َدقيَقٍة. َقَفَز الدَّ

ْمِس الرَّهيَبِة.  َوُخيَِّلَ اإَِلْيِه اأنَّ الَحديَد َعلى َوَشِك اأْن َيْنَصِهرَ َتْحَت ِتْلَك الشَّ

َل ُمْنَعَطٍف  ِل َضْغَطٍة، َفاأْطَلَق ِلَسّياَرِتِه الِعناَن ِلَيَتجاَوَز اأوَّ وَّ اْسَتجاَب الُمَحرُِّك  ل�أ

ّياَرَة  ِبُعْنٍف، َوَتَسلََّق َفْوَق الَعَجِل، اإلى  َيْحُجُبُه َعْن َمْرَكِز الِمْطلاِع. اأْوَقَف السَّ

َسْطِح الَخّزاِن.. كانِت الّساَعُة ُتشيُر اإلى الّثاِنَيَة َعْشَرَة اإِلّ� ِتْسَع َدقاِئَق. 

َهُة َمْفتوَحٌة، كاَن َوْجُه اأبي الَخْيُزراِن َمْشدوداً اإَِلْيها ُمَتَشنَِّجًا، َوَشَفُتُه  الُفوَّ

ْفلى  َتْرَتِجُف باللُّهاِث والرُّْعِب. صاَح ِبَصْوٍت َخَشِبيٍّ ياِبٍس: اأْسَعُد! َدّوى  السُّ

دى داِخَل الَخّزاِن، َفكاَد اأْن َيْثُقَب اأُذَنْيِه َوُهَو َيْرَتدُّ اإَِلْيِه. اْلَتَفَت َوراَءُه َفشاَهَد  الصَّ

الُقْرَص الحديِديَّ َمْفتوحًا ُمْسَتِويًا، َوَفْجاأًة غاَب الُقْرُص الحديِديُّ وراَء ِنقاٍط ِمَن 

واِر اإِلى َحدٍّ َلْم  ُله، َوكاَن ُيِحسُّ ِبالدُّ داُع َيَتاأكَّ الماِء الماِلِح َملاأْت َعْيَنْيِه.. كاَن الصُّ

َيْعرِْف فيِه.. َهْل كاَنْت هِذِه  النِّقاُط الماِلَحُة ُدموعاً، اأْم َعَرقاً َنَزَفُه َجبيُنُه الُمْلَتِهُب؟

اْنَزَلَقِت الِفْكَرُة ِمْن َراأِْسِه، ُثمَّ َتَدْحَرَجْت َعلى ِلساِنِه: 

»ِلماذا َلْم َيُدقُّوا ُجْدراَن الَخّزاِن«؟ 
)غسان كنفاني: رجال في الشمس، بتصرف(        

اللُّهاث: َحرُّ الَعَطِش في 

الَجْوِف.
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ثالِثاً-

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:  ١- نَُوظُِّف الِعباراِت ال�

اأ- الطَّْقُس ُهنا.            ب- َبْعَد َفْتَرٍة.            ج- ُجدران الَخّزاِن.  

 ٢-  نَْسَتْخِرُج ُجذوَر ما َياأْتي ِمَن الُمْعَجِم:

ْوِريّات، َيُمدُّ. الَقْيظ، الدَّ  

ؤاِل الَّذي َوَرَد في  مِس( كاِملًة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نَْقَراأ ِرواَيَة َغّسان كنفاني )رجاٌل في الشَّ

ْرِس: »لِماذا لَْم َيُدقّوا ُجْدراَن الَخّزاِن«؟ نِهاَيِة الدَّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً:- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- ما َمْوِقُف الُْمَوظَّفيَن الثَّلاَثِة في ِمْنَطَقِة الُحدوِد، لَْو َعَرفوا اأنَّ اأبا الَخْيُزراِن ُيَهرُِّب ِرجال�ً في َخّزانِِه؟      

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأتي: ٢- ُنَوضِّ

ِم. ٌخ ِبالدَّ نَُّه ُمَلطَّ َداأ، َفَبدا وَكاأ           اأ- َفَقِد اْنَطَبَعْت َعَلْيِه َعلاِئُم الصَّ

ريَق. ُكها ِمْثَل َفٍم َجّباٍر َيْزَدِرُد الطَّ ّياَرُة َتْمضي وَيْهِدُر ُمَحرِّ     ب-السَّ

ِتَيَتْيِن: ُح َدل�ل�ِت الِعباَرَتْيِن ال�آ ٣- ُنَوضِّ

ْقُس ُهنا في غاَيِة الُبروَدِة.          اأ- الطَّ

        ب- اأماَمُكْم َحّماٌم ُتْرِكيٌّ اآَخُر َبْعَد َفْتَرٍة َوجيَزٍة.

ُح الُمعاناَة الَّتي  ُة ُتَمثُِّل ُمعاناَة الِفَلْسطيِنيِّ الَّذي َفرَّ ِمْن واِقِعِه، َوَبَحَث َعْن واِقٍع َبديٍل. ُنَوضِّ ٤- هِذِه الِقصَّ
ِة. َوَرَدْت في الِقصَّ

ْمِس اْلُمْلَتِهَبِة؟ َة الُمعاناِة ِمَن الشَّ ٥- ِلَم َلْم ُيساِفِر الرِّجاُل الثَّلاَثُة َلْيلًا، َفُيَوفِّروا َعَلْيِهُم التََّعَب، وِشدَّ

روا اأبا الَخْيُزراِن، وَيْشَغلوُه ِباأحاديَث تاِفَهٍة،  ِة اْلُحدوِد، اأْن ُيَؤخِّ 6- حاَوَل الرِّجاُل الثَّلاَثُة الَّذيَن َيْعَملوَن في َمَحطَّ

َفماذا كاَنِت النَّتيَجُة؟

. ُح هِذِه الَعناِصَر ِمْن ِخلاِل النَّصِّ ْحداُث، َوالُعْقَدُة. ُنَوضِّ ْشخاُص، وال�أ ٍة هي: الَمكاُن، والزَّماُن، وال�أ ُة ِمْن َعناِصَر ِعدَّ ٧- َتَتاألَُّف الِقصَّ

َنشاٌط:
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َسَنعوُد
اأبو سلمى/ فَِلسطين

َبعيــــــدًا َعـــــْن ُسهوِلـِك والِهضـاِب؟ ِفَلْسطيـــُن الَحبيـَبُة َكْيـــــَف اأْحيـــــــا -١

فـــــــاِق اآثـــــــاُر الِخضــــــاِب وفــــي ال�آ بـــــاٍت ُمَخضَّ فــــــوُح  السُّ ُتنادينـــــي  -٢

اْنِتحـاِب َصدى  ماِن  الزَّ َسْمِع  وفي  باِكيــــــاٍت ـــــــــواِطُئ  الشَّ ُتنادينـــــي  -٣

ُتنــــــاديني ُقـــراِك َمـــَع الِقبـــــــــــــاِب ُتنادينـــــــــــي َمداِئُنــــــــِك الَيتامــــــى -٤

يـــــــاِب ِ ال�إ ِعْنـــــــــَد  َوْقِع الُخطا  اإِلى  ُتْصغي ْجيـــــاُل  وال�أ َسَنعــــــوُد  َغدًا  -٥

هـــــــــــاِب ِس والشِّ َمَع الَبْرِق الُمَقــــدَّ داِويــــــاٍت الَعواِصــــِف  َمـَع  َنعــــوُد  -6

َمَع النَّْســــِر الُمَحــــــــــــــــلِِّق والُعقاِب غــاني وال�أ ــــِح  الُمَجنَّ َمــــِل  ال�أ َمـــَع  -٧

ْلِم َتْفَتــــــــــــُح ُكــلَّ باِب َضحــــايا الظُّ حــــــــــايا  اأَجـــــْل َسَتعــــــوُد اآل�ُف الضَّ -٨

الِهضاب:َجْمُع َهْضَبٍة، 
وِهَي الَجَبُل الُمْنَبِسُط.

فوح:َجْمُع َسْفح، وهو  السُّ
اأْسَفُل الَجَبِل.

ْوُت الُْمْرَتدُّ  دى:الصَّ الصَّ
الُمْنَعِكُس.

ال�نِْتحاب: الُبكاُء بَِصْوٍت عاٍل.

الِقباب:َجْمُع قُبٍَّة، وهي 
ٌس. بِناٌء ُمْسَتديٌر ُمَقوَّ

ياب: الرُّجوُع والَعْوَدُة. ال�إِ

الُعقاب:طائٌِر جاِرٌح، 
والَجْمُع ِعْقباٌن.

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُوِلَد في َمديَنِة طولكرَم َسَنَة اأْلٍف وِتْسِعِمَئٍة  اأبو سلمى: َعْبُد الَكريِم بُن َسعيٍد الَكْرِمّي، شاِعٌر ِفَلْسطينيٌّ  

ْعِريَِّة: )الُمَشرَّد(،  وِتْسٍع )١٩٠٩( ِلْلميلاِد، وُتُوفَِّي َسَنَة اأْلٍف وِتْسِعِمَئٍة وَثمانيَن )١٩٨٠( ِلْلميلاِد. ِمْن اأْعماِلِه الشِّ

و)ِمْن ِفَلْسطيَن ريَشتي(، وِمْن ُمَؤلَّفاِتِه النَّْثِريَِّة: )ِكفاُح َعَرِب ِفَلْسطين(.

١- ِلماذا ُتنادي الَمداِئُن والُقرى الّشاِعَر؟

٢- َكْيَف َوَصَف الّشاِعُر الَعْوَدَة اإِلى ِفَلْسطيَن؟

ُح ذِلك. َل اإِلى اأَمٍل.ُنَوضِّ َلُم َجِلّيًا َعلى الّشاِعِر في ِبداَيِة الَقصيَدِة، ُثمَّ َتَحوَّ ٣- َبدا ال�أ

٤- َهْل اأْسَتطيُع الَعْيَش َبعيدًا َعْن َوَطني؟ ِلماذا؟

الُمناَقَشُة:
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نَّها َيتيَمٌة، َهْل ُنواِفُق الّشاِعَر َعلى هذا الَوْصِف؟ ِلماذا؟ ٥- َوَصَف الّشاِعُر الَمداِئَن في ِفَلْسطيَن ِباأ

َث َعْنها؟ ْلِم الَّتي َتَحدَّ خيِر؟ وما اأْشكاُل الظُّ ْلِم في الَبْيِت ال�أ 6- ماذا َعنى الّشاِعُر ِبَضحايا الظُّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْول الّشاِعِر: ُتناديني َمداِئُنِك الَيتامى. ٧- ُنَوضِّ

٨- اإِل�َم َيْرُمُز الّشاِعُر ِبالنَّْسِر الُمَحلِِّق والُعقاِب في الَبْيِت الّساِبِع؟

َمِل. ْلفاَظ الَّتي َتُدلُّ َعلى ال�أ َلِم، وال�أ ْلفاَظ الَّتي َتُدلُّ َعلى ال�أ ٩- َنْسَتْخِرُج من الّنصِّ ال�أ

١٠- َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر عاِطَفتاِن. ما ُهما؟

ِتَيِة: ْفكاِر ال�آ ْبياَت الَّتي َتُدلُّ َعلى ال�أ ١١- ُنَعيُِّن ال�أ
ريَن َعلى الَعْوَدِة اإِلى َوَطِنِهم.       اأ-  اإِْصراِر الُمَهجَّ

ْلُم.   لاُم، َوَعمَّ الظُّ يَِّة َمْهما طاَل الظَّ ب- َسُتْشِرُق َشْمُس الُحرِّ   

ج-  ل� َيْسَتطيُع الّشاِعُر الَعْيَش َبعيداً َعْن َوَطِنِه.  
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الّسؤال ال�أول: نقراأ النّّص ال�آتي، ونجيب عن ال�أسئلة التي تليه:                                 )8 علامات(

       وال�أســير الفلســطينّي هــو الشــخص الــذي يضّحــي بزهــرة شــبابه فــي ســبيل قضيتــه العادلــة؛ يضّحــي بحّريّتــه؛ لتبقــى 
هامــة وطنــه مرفوعــة، حيــث يتــّم اعتقالــه مــن بيــن اأفــراد اأســرته، اأو مــن بيــن زملائــه فــي مــكان عملــه، اأو اختطافــه مــن 
بيــن المــاّرة فــي الشــوارع العاّمــة، فيقضــي مــّدًة مــن الّزمــن يحتــرق فــي ســجون ظالمــة، بــل قــل: فــي زنازيــن ل� تصلــح 

آدمــّي. للعيــش ال�

١- َمْن هو ال�أسير الفلسطينّي؟ ............................................................. )علامة(

٢- اإلى اأّي نوع من ال�أدب ينتمي هذا النّّص؟  ................................................ )علامة(

ألوان عديدة من المعاناة، نذكر اثنتين منها. ................................. )علامتان( ٣- يتعّرض ال�أسير ل�

٤- نوظّف كلمة )هامة( في جملة مفيدة من اإنشائنا...........................................  )علامة( 

٥- ما سبب كتابة الهمزة في )زملائه( على نبرة؟.............................................. )علامة(

6- نبّين علامة اإعراب الكلمة التي تحتها خّط، ونعّين فاعلها.                                                  )علامتان(

عراب: ...............................  الفاعل: ..........................     علامة ال�إ

**********

المحفوظات )3 علامات(

الّسؤال الثاني: 

اإشارة )X( اأمام العبارة غير الّصحيحة:  ( اأمام العبارة الّصحيحة، و 1- نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نضع اإشارة )

)علامتان ونصف(

فلسطين الحبيبة كيف اأحيا            بعيداً عن سهولِِك والهضاِب

آفاق اآثــــار الخضاِب تناديني الّسفـــوُح مخّضباٍت           وفي ال�

يـــاِب غداً سنعود وال�أجيال تُصغي          اإلى وقع الُخطا عند ال�إ

أنّه يعيش في رحاب وطنه.        )  (              أبيات السابقة سعيداً؛ ل� اأ- يبدو الّشاعر في ال�

أبيات السابقة اإشارة اإلى حتمية العودة.                              )  (              ب- في ال�

ج- اأظهر الّشاعر في البيت ال�أخير عدم استسلامه.                             )  (           

د- ضد كلمة )اأحيا( في البيت ال�أول هو )اأعيش(.                             )  (           

 دولــــة فلســــــــطين                                                                المبحث: اللغة العربية

 وزارة التربية والتعليم                                                               الصف: السابع ال�أساسي

 مديرية التربية والتعليم/                                                             التاريخ:   /       / 



34

ــاً. ............................................................. ــي شــرحاً وافي ــت الثان هـــ- نشــرح البي

.............................................................................................

و- نكتب بيتاً اآخر من اأبيات القصيدة. ................................................ )نصف علامة(

*********

القواعد اللّغوية )4 علامات(                                                                                                                                          
                                                      

الّسؤال الثالث:  نمّيز بين النّكرة والمعرفة في ال�أسماء الّتي تحتها خطوط فيما ياأتي:          )علامتان(                         

١- نمّيز بين النّكرة والمعرفة في ال�أسماء الّتي تحتها خطوط فيما ياأتي:                                    )علامتان(         

          ول� يســتطيع الّرجــل اأن يكــون رجــلاً  تــامّ الّرجولــة حتـّـى يجــد اإلــى جانبــه زوجــة تبعــث فــي نفســه روح الّشــهامة 
والهّمــة، وتغــرس فــي قلبــه كبريــاء المســؤولية، وعظمتها.                

آتية اإلى معتل وصحيح، مع بيان نوع كّل منهما:                      )علامتان( أفعال ال� ٢- نصنّف ال�

        التّقى: ........................................................

        استولى: ........................................................

        تساءَل: ........................................................

        قْف: ...........................................................

********

ملاء )4 علامات( ال�إ

الّسؤال الّرابع:                                                                                                      )علامتان(

آتيين:                                                                            )علامة( ١- نكتب مضارع الفعلين ال�

    - اأَكَل: .........................               -  اأمَّ: ................

آتية، مع مراعاة كتابة الهمزة فيها كتابة صحيحة:                            )علامة( ٢- نصل ال�أحرف ال�

ـْ  ِن َء ة: ..................              - َت س ا َء َل: ................     - َت ه

الخّط )علامة(

آتية بخطَّي النّسخ، والّرقعة: الّسؤال الّسادس: نكتب العبارة ال�

عبد الله بن عمر صحابّي جليل، وعمرو بن العاص فاتح ِمصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التّعبير )علامتان(

الّسؤال الخامس: نرتّب الجمل ال�آتية؛ لتشكيل فِقرة مترابطة ذات معنى:

نسان. ١- ويرّجح العلماء اأنّه انتقل من اأحد الحيوانات البرية اإلى ال�إ

٢- وهذه المرة الثّالثة التي يصيب بها فيروس كورونا البشر.

٣- ينتمي فيروس كورونا المستجّد لسلسلة فيروسات كورونا المعروفة بتسّببها باأمراض تنّفسّية للبشر.

٤- ظهر للمرة ال�أولى في الصين، متسّبباً بمتلازمة التّنّفس الحاّدة، وُعِرَف وقتها بـ )سارس(.

٥- لذا ُينَصح بتجنّب ملامسة العينين وال�أنف والفّم في حالة ملامسة اأّي سطح خارجي.

ــق  ــرذاذ شــخص مصــاب عــن طري ــّرض ل ــق المخالطــة المباشــرة لشــخص مصــاب، اأو التّع ــروس عــن طري ــل الفي 6- ينتق
العطــس.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.  ............................................................................................

انتهت ال�أسئلة


